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ABSTRAK 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu kota Provinsi Lampung. Bandar 

Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang potensial dengan potensi 

tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dimana pemerintah dituntut untuk lebih cermat dalam menggali potensi-pontensi 

yang dimiliki daerah itu sendiri dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja dan 

investasi seharusnya mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonominya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh PAD, 

tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2010-2019 secara parsial maupun simultan, serta bagaimana 

pengaruh PAD, tenaga kerja dan investasi terhad pertumbuhan ekonomi Kota 

Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh PAD, tenaga kerja dan investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2019 dan untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dalam perspektif Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang 

berupa data time series dengan periode pengamatan 2010-2019. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh dari 

BPS Provinsi Lampung dan BPS Kota Bandar Lampung. Data yang terkumpul 

dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan 

software Eviews 9.  

Secara keseluruhan hasil regresi linier berganda dan uji hipotesis, 

disimpulkan bahwa secara simultan PAD, tenaga kerja dan Investasi berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, PAD dan Tenaga kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan 

investasi berpengaruh negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar 

Lampung. Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan dipandang sebagai 

sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. PAD, tenaga kerja dan investasi harus 

dioptimalkan untuk kepentingan maslahat masyarakat. 

 

 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tenaga Kerja, Investasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung. 
 

  









MOTTO 

 

                          

                  

 

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami 

beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan”. 

(Q.S An-Nahl:97) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. PENEGASAN JUDUL 

Sebagai langkah awal agar dapat lebih memahami skripsi ini, 

mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi 

ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait yang terdapat 

didalam skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun judul judul skripsi yang 

dimaksud adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tenaga Kerja Dan 

Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Bandar Lampung Tahun 2010-

2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Untuk itu perlu di uraikan pengertian 

dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengaruh merupakan daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”
1
 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah, hasil 

pengelolaan kejayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli 

                                                             
1
 Hasan Alwi, Dkk, Kamus BesarBahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional Balai Pustaka, 2005), h. 849. 



 
 

20 
 

daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.
2
 

3. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk 

bekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain maupun 

yang belum terikat dalam suatu hubungan kerja. Dengan kata lain dalam 

pengertian tenaga kerja ialah mereka yang mencari kerja, yang sedang 

bekerja dan mereka yang pernah bekerja.
3
 

4. Investasi  

Investasi dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah data atau 

sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.
4
 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi adalah suatu 

ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu 

perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya.
5
 Sedangkan menurut Prasatyo pertumbuhan ekonomi 

                                                             
2
 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia 

(Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), h. 51-52. 
3
 H.P. Rajagukguk, Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaa (Co-

determination) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. Xii. 
4
 Eduardus Tandelilin, Portofolio Dan Investasi Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: 

Kanisius, 2010), h. 2. 
5
 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembanguan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan 

Pemerintah (Jakarta: Kencana, 2006), h. 9. 
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secara sederhana dapat dimaknai sebagai pertambahan output atau 

pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu.
6
  

6. Perspektif Ekonomi Islam 

Perspektif Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu 

pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan human well-being  

melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka 

sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau 

terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan 

mengurangi terjadinya ketidak seimbangan ekologi.
7
  

Berdasarkan penegasan dari istilah-istilah diatas dapat dipahami bahwa 

maksud dari judul ini adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Bandar 

Lampung Tahun 2010-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.  

B. ALASAN MEMILIH JUDUL 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:  

1. Alasan Objektif 

Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan 

ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendeskripsikan dampak nyata 

dari kebijakan pembangunan yang dilangsungkan. Peran pemerintah sangat 

penting dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau 

wilayah agar terwujudnya kesejahteraan untuk masyarakat. Sebagian dari 

                                                             
6
 Basuki Pijioalwanto, Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu2014), h. 15. 
7
 Muhamad, Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h 5. 
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pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi Kota Bandar 

Lampung berperan penting terhadap keberhasilan atau tidaknya suatu 

pembangun nasional Kota Bandar Lampung selaku Ibu Kota dari Provinsi 

Lampung memiliki peluang besar untuk menjadi pusat aktifitas 

perekonomian provinsi Lampung seperti perdagangan, jasa dan 

perindustrian. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, selama sepuluh tahun 

terakhir menunjukan kondisi perekonomian yang membaik, hal ini terlihat 

dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi 

memperlihatkan ke arah positif yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor 

yang mempengaruhinya seperti: Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

meningkatnya jumlah tenaga kerja dari  tahun  ke  tahun  di  Kota  Bandar  

Lampung  yang  terjadi  akibat pertambahan penduduk yang dapat menjadi 

pendorong dan penghambat pertumbuhan  ekonomi, dan investasi swasta 

dari tahun ke tahun di Kota Bandar Lampung yang mengalami peningkatan 

dapat menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi. 

2. Alasan Subjektif  

Berdasarkan aspek yang diteliti yang terdapat didalam permasalahan, 

serta dengan tersedianya literatur yang dapat menunjang maka sangatlah 

memungkinkan untuk dilakukan sebuah penelitian. Dan pembahasan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang penulis pelajari di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 
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C. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

produktivitas dan pemanfaatkan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh 

sutau negara atau wilayah. Pada dasarnya, pembangunan merupakan suatu 

proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam 

struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional termasuk 

pula akselerasi  pertumbuhan  ekonomi,  pengurangan  ketimpangan  dan 

pemberantasan kemiskinan yang absolut.
8
 

Pada pembangunan ekonomi, terdapat tiga indikator makro yang 

dijadikan sebagai ukuran kemajuan pembangunan. Indikator tersebut adalah 

tingkat pertumbuhan, tingkat penciptaan kesempatan kerja dan kestabilan 

harga.
9
 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat 

penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang 

terjadi pada suatu negara atau suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi 

menunjukan sejauh mana kegiatan perekonomian akan memperoleh tambahan 

pendapatan masyarakat suatu periode tertentu. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 

merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi berjalannya pembangunan 

ekonmi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

sampai saat ini masih merupakan target utama dalam penyusunan rencana 

                                                             
8
 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas (Jakarta: 

Erlangga, 2011), h. 18 
9
 Mankiw. N. Gregory, Makro Ekonomi Edisi Keenam, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 212 
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pembangunan ekonomi nasional maupun daerah disamping pembangunan 

fisik.
10

 

Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah salah satu indikator 

yang digunakan untuk mengetahui perekonomian suatu daerah adalah Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara Nasional, Provinsi, maupun 

Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari adanya perubahan 

PDRB dari satu periode ke periode berikutnya, yang merupakan salah satu 

petunjuk nyata pembanguna suatu daerah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan daerah.
11

 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Persen) 

Tahun 2015-2019 

No  Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 

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

2 Tanggamus  5,50 5,18 5,19 5,02 5,03 

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

4 Lampung Timur 4,58 4,54 4,63 3,78 3,85 

5 Lampung Tengah 5,38 5,61 5,27 5,42 5,46 

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

7 Way Kanan 5,27 5,12 5,11 5,21 5,19 

8 Tulang Bawang 5,02 5,42 5,45 5,49 5,48 

9 Pesawaran  5,03 5,07 5,01 5,09 5,02 

10 Pringsewu  5,22 5,04 5,11 5,03 5,06 

11 Mesuji  5,23 5,10 5,20 5,31 5,29 

12 Tulang Bawang Barat 5,35 5,27 5,55 5,46 5,38 

13 Pesisir Barat  4,94 5,30 5,33 5,35 5,39 

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

15 Metro  5,87 5,90 5,66 5.69 5,61 

 Provinsi Lampung 5,13 5,14 5,16 5,25 5,27 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, provinsi Lampung Dalam Angka 2020 

                                                             
10

 Sjafrizal, Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 89 
11

Athaillah, Abubakar Hamzah, Raja Masbar, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

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

Universitas Syiah Kuala, Volume 1 No. 3 (Agustus 2013). h. 2. 
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Berdasarkan  tabel 1.1 laju  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Lampung, 

pada tahun 2019 Kota Bandar Lampung (6,24 persen) memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi Lampung (5,27 persen) dan menempati 

posisi pertama dengan pertumbuhan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota 

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

Bawang Barat (5,46 persen). Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di 

Kabupaten Lampung Timur sebesar 3,85 persen. 

Tabel 1.2 

Pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2019 

Tahun  PDRB Berdasarkan  

Harga Konstan 2010 

Menurut Lapangan 

Usaha (Juta Rp) 

Laju 

Pertumbuhan 

(%) 

2015 30.873.560 6,33 

2016 32.859.032 6,43 

2017 34.921.075 6,28 

2018 37.089.488 6,21 

2019 39.405.265 6,24 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Tinjauan Ekonomi Regional 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa kondisi 

perekonomian Kota Bandar Lampung relative lebih baik. Hal ini terlihat dari 

PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan yang terus menunjukan arah 

positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tertinggi terjadi pada 

tahun 2016 yakni sebesar (6,43 persen), sebaliknya yang terendah terjadi pada 

tahun 2018 (6,21 persen). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

berkaitan terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), tenaga kerja serta modal (PMDN dan PMA)  juga merupakan faktor-

faktor yang berperan penting dalam menentukan naik turunnya pertumbuhan 
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ekonomi. Namun faktor-faktor tersebut perlu dilakukan penelitian tentang 

kebenarannya yang menjadikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota 

Bandar Lampung melalui PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi. 

Kegiatan ekonomi yang bervariasi, dapat mendorong setiap daerah 

kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena 

itu, pembangunan daerah dilaksanakan secara selaras  dan diarahkan agar 

pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan 

prioritas dan potensi daerah tersebut. Sehingga Pemerintahan di setiap daerah 

pun berlomba-lomba dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk 

strategi dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  mengalokasikan  

dana  tersebut ke dalam kegiatan ekonomi. 

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam membangun 

perekonomian suatu daerah karena dana ini adalah milik pemerintah daerah itu 

sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola 

dana tersebut untuk kepentingan pembangunan yang tertuang dalam Undang-

Undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan 

otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri,
12

 

dan diharapkan bisa meningkatkan kreatifitas untuk lebih menggali dan 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. 

 

 

                                                             
12

 Y. A. Rahman dan Chamelia. A.L, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB 

Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012”.  Journal Of Economics and Policy,(2014) Vol. 

8 No. 1, h. 88 
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Tabel 1.3 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Bandar Lampung  

Tahun 2015-2019 

Penerimaan 

Daerah 
2015 2016 2017 2018 2019 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Rp) 

397.547.326 483.379.398 612.809.681 550.275.048 833.434.356 

Pajak Daerah 

(Rp) 
258.454.622 324.667.323 373.746.303 398.448.009 606.869.360 

Retribusi 

Daerah 

(Rp) 

46.682.837 49.653.326 28.256.993 29.579.486 45.927.660 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan 

(Rp) 

11.249.898 10.886.472 13.062.932 14.894.667 22.938.000 

Lain-Lain 

Pendapatan 

Daerah yang 

Sah (Rp) 

81.159.929 98.172.277 197.725.453 107.352.886 157.938.000 

Sumber : Publikasi BPS Statistik Keuangan  Provinsi Lampung (data 

diolah) 

Berdasarkan data tabel 1.3 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandar Lampung mengalami fluktuatif. kenaikan yang cukup signifikan 

tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 833.434.356 dari tahun sebelumnya 

dan penurunan terjadi pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 550.275.048. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung yang paling besar 

adalah dari pajak dan retribusi daerah. 

Peran Pendapatan Asli Daerah dalam penerimaan daerah sangat 

diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Karena ini 

merupakan wujud partisipasi masyarakat suatu daerah dalam mendukung 

proses pembangunan daerah dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi daerah 
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dan lain-lain yang harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

tersebut, dan akhirnya akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah. 

Namun dalam perkembangan suatu daerah bukan hanya Pendapatan 

Asli Daerah saja yang perlu diperhatikan tenaga kerja diduga kuat dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Pertubuhan 

ekonomi tidak terlepas dari peran sumberdaya manusia yang ada di 

sekitarnya. Tenaga kerja merupakan modal dasar dalam pembangunan 

ekonomi. Dimana tenaga kerja dapat dilihat dari dua aspek kuantitas 

(mencakup jumlah tenaga kerja yang tersedia) dan aspek kualitas (mencakup 

kemampuan tenaga kerja).
13

 Tenaga kerja yang bekerja secara produktif akan 

memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Todaro, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga 

komponen utama yaitu: akumulasi modal (mencakup seluruh investasi baru 

dalam lahan, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia melaui peningkatan 

kesehatan, pendidikan dan keterampilan), pertumbuhan penduduk 

(pertumbuhan angkatan kerja) serta kemajuan teknologi.
14

 

Menurut UU No.13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 tentang 

ketenagakerjaan di sebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15

 

 

                                                             
13

 Nurul Huda, et.al, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis I, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2015), h. 180 
14

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

(Jakarta: Erlangga, 2011), h. 170 
15

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (2). 
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Tabel 1.4 

Jumlah Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung  

Tahun 2015-2019 

Tahun 
Tenaga Kerja  

(Jiwa) 

2015 407.190 

2016 411.312 

2017 437.884 

2018 468.121 

2019 475.686 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung (data diolah) 

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung pada table 1.4, dapat 

dilihat bahwa angkatan kerja di Kota Bandar Lampung secara umum terus 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebesar 475.686  jiwa. 

Dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bertambah dari tahun ke tahun 

akan memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksinya dalam 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan dapat 

menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. 

Selain Pendapatan Asli Daerah dan tenaga kerja sebagai faktor 

pendorong partumbuhan ekonomi adalah investasi. Pertumbuhan ekonomi 

dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto 

adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah 

investasi. Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan  

dalam  rangka  untuk  menambah  barang-barang  modal  dan perlengkapan   

produksi   yang   sudah   ada   supaya   menambah   jumlah produksi.
16

 

                                                             
16

 Putri  Febyanti  Agus,  ―Analisis  pengaruh  Investasi  dan  Ketenagakerjaan    

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Kabupaten Pelalawan‖  JOM Fekon, Vol. 2 No. 

2 (Oktober 2014) h. 1. 



 
 

30 
 

Investasi sendiri berasal dari dua sumber yaitu penanaman  modal  

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

yang berasal dari dalam negeri maupun asing akan memberikan dampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maupun provinsi. 

Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan 

kontribusi yang diberikannya. Investasi memainkan peranan penting dalam 

pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  Investasi  yang kondusif  menjadi  syarat 

mutlak  bagi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  lokal.  Dengan  demikian, 

penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi lingkungan usaha 

yang kondusif guna menarik minat investor menanamkan modalnya di daerah 

baik yang berasal dari dalam dan luar daerah maupun asing. Dengan 

meningkatnya investasi swasta, diharapkan akan dapat mengatasi 

keterbatasan pemerintah yang selanjutnya akan semakin mempercepat laju 

pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1.5 

Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kota Bandar Lampung  

Tahun 2015-2019 

Tahun  Realisasi Investasi 

 

PMDN  

(Milyar Rupiah)             

PMA 

(US $) 

2015 877.285.379.135 351.902.324 

2016 947.403.951.906 428.326.554 

2017 1.033.079.524.677 507.465.016 

2018 1.474.176.024.677 520.769.717 

2019 1.922.222.324.677 606.031.814 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung  (data diolah) 
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Berdasarkan data tabel 1.5 diatas terlihat bahwa PMDN dan PMA 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan pada tahun 2019 realisasi PMDN sebesar 

Rp.1.922.222.324.677sedangkan untuk realisasi PMA sebesar $606.031.814. 

Dengan meningkatnya realisasi investasi, maka diharapkan akan dapat 

mengatasi keterbatasan pemerintah yang selanjutnya akan semakin 

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, dkk menunjukan bahwa PAD 

dan DAU berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa apabila 

PAD dan tenaga kerja mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi 

juga akan meningkat.
17

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Komang Ayuk Sumartini dan I.G.W. Murjana Yasa menunjukan bahwa PAD 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara simultan PAD dan 

DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
18

  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Basri Bado menunjukan 

bahwa investasi berpengaruh signifikan yang negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.
19

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Windy Ayu 
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 Mawarni,dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada 

Kabupaten Dan Kota di Aceh), Jurnal Akuntansi, Vo. 2 No. 2 (Mei, 2013), h.80-90 
18

 Ni Komang Ayuk Sumartini dan I.G.W. Murjana Yasa, “Pengaruh PAD dan DAU 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Provinsi Bali”, E-Jurnal Ekonmi 

Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 4 No. 4 (April, 2015), h.258-271 
19

 Basri Bado, “Analisis Belanja Modal, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan”, Jurnal Ilmiah 

Econosains, Vol.13 No.2 (Agustus, 2016), h. 118-126 
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Astuti, dkk menunjukan bahwa secara parsial variabel investasi memiliki 

berpengaruh negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel tenaga kerja 

berpengaruh  tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun secara 

simultan investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
20

 

Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki misi yang jauh lebih luas dan 

komprehensif, dimana ekonomi pembangunan bukan hanya sekedar 

membangun perekonomian masyarakat melainkan yang lebih penting ialah 

membangun sikap mental yang berarti pula membangun manusia secara 

utuh.
21

  

Perbedaan mendasar dari pertumbuhan ekonomi konvensional dan 

pertumbuhan ekonomi Islam yaitu terletak pada tujuan akhir dari 

pertumbuhan ekonomi itu sendiri ilmu ekonomi konvensional hanya 

bertujuan kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari suatu aktifitas 

kehidupan ekonomi, tanpa didampingi dengan distribusi yang merata dan 

output yang dihasilkan dengan ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi 

yang pendistribusiannya tidak merata untuk kesejahteraan manusia, 

sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi 

sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan material manusia 

tanpa melihat SARA. Ekonomi Islam mempunyai tujuan dalam hal ekonomi 

yaitu kesejahteraan duniawi dan kepuasan ukhrawi. 
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 Windy Ayu Astuti, Muhammad Hidayat, dan Ranti Darwin, “Pengaruh Investasi, 

Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Palalawan”, Jurnal Akuntansi & ekonomika, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2017), h.140-147 
21

 Almiza, “Pembanguna Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Kajian 

Ekonomi Islam, Vo. 1 No.2 (Juli-Desember, 2016), h. 2 
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Pemerintah atau Negara memiliki peranan penting dalam 

perekonomian, pemerintah adalah pemegang amanah dari Allah untuk 

menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Dalam Islam 

pemerintah adalah agen dari Tuhan.
22

  Artinya bahwa pemerintah memiliki 

kebijakan dalam perekonomian, pemerintah dalam Islam memiliki beberapa 

prinsip  dalam  kebijakan  ekonomi  publik,  pertama  prinsip  hakikat 

kepemilikan, kedua prinsip sumber pengambilan kebijakan atau keputusan, 

prinsip musyawarah dan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini 

penting untuk diterapkan dalam mewujudkan perekonomian sehingga 

pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Tentu tidak terlepas dari partisipasi 

masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. 

Pemerintah   yang   aktif   akan   dapat   membawa   dampak   positif   bagi 

pembangunan daerah. Sesuai dengan firman Allah QS Al – A’raf ayat 96 :
23

 

                    

                

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 
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 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  Universitas  Islam  Indonesia, 

Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2008, h. 446 
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 Nurul Huda, et.al, Ekonomi Makro Islam…., h.139 
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langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami 

siksa mereka disebabkan perbuatannya.”
24

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa unsur pokok untuk mendatangkan 

kesejahteraan adalah dengan bertakwa dan tunduk kepada Allah SWT. Allah 

menjanjikan rezeki yang berlimpah dan kemajuan ekonomi, apabila suatu 

kaum senantiasa berjalan pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Akan 

tetapi, kemaksiatan dan kekufuran akan menyebabkan kemungkarannya dan 

hilangnya ketenangan dan kedamaian.
25

 

Agar tercapainya pembangunan daerah, masih harus diteliti dampak 

PAD, tenaga kerja dan investasi dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandar Lampung sehingga prosesnya pembangunan daerah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya dan dirasakan 

oleh seluruh masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tenaga Kerja Dan Investasi 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Bandar Lampung Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2019”. 

 

 

 

                                                             
24

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2005), h.119 
25

 Moch. Zainuddin, Perumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Istithram 

,Vol. 1 N0.2, 2017 (2 Juli 2017), h. 126 
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D. BATASAN MASALAH 

Ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian ini dapat 

dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam maka terdapat batasan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu hanya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), tenaga kerja adan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Bandar 

Lampung tahun 2010-2019. 

E. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas yang berkenaan dengan 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), tenaga kerja dan investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), tenaga kerja dan 

investasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial di Bandar Lampung 

tahun 2010-2019? 

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), tenaga kerja dan 

investasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan di Kota Bandar 

Lampung tahun 2010-2019? 

3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), tenaga kerja dan investasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung menurut  perspektif 

ekonomi Islam? 
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F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penulis 

memiliki tujaun dan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), tenaga 

kerja, dan investasi  terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial di 

Bandar Lampung tahun 2010-2019. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), tenaga 

kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan di 

Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. 

c. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung 

dalam perspektif ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah  dan mengembangkan 

wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang 

berkepentingan. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi 

terhadap dunia akademis agar dapat menjadi acuan bagi mahasiswa 

yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa. 
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b. Manfaat Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

tolak ukur bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terutama yang 

berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.  

2) Bagi penulis, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan 

dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi  

Menurut Sadono pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang 

dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.
26

  

Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka 

panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin 

banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan 

ini  tumbuh  sesuai  dengan  kemajuan  teknologi,  penyesuaian 

kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.
27

 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya perekonomian dari 

periode ke periode dan mengakibatkan barang dan jasa diproduksi oleh 

masyarakat bertambah sehingga menghasilkan output nasional dan tingkat 

pendapatan yang semakin besar. Laju pertumbuhan ekonomi digunakan 

sebagai indikator untuk mengkur hasil dan perkembangan suatu 

perekonomian dari satu periode ke periode selanjutnya, serta berhasil 

tidaknya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.  

 

                                                             
26

 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori ……., h. 9. 
27

 Naf’an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), 

h.235. 
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Berdasarkan analisis ekonomi makro, tingkat pertumbuhan ekonomi  

yang  dicapai  suatu  negara  diukur  dengan  perkembangan pendapatan 

nasional riil yaitu Produk Domestik Regional (PDB). Dalam konsep 

regional, Produk Domestik Bruto (PDB) dikenal dengan istilah Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan PBRD akan 

memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka waktu 

tertentu biasanya dalam setahun. Untuk mengetahui perkembangan tingkat 

pertumbuhan ekonomi setiap periode dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :
28

 

 (   )  
          (   )

    (   )
        

Keterangan: 

r(t-ı)            = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

PDRBt        = Produk Domestik Regional Bruto tahun dihitung 

PDRB(t-ı)   = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya 

2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi  

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap 

bangsa. Ketiga faktor tersebut sebagai berikut:  

a. Akumulasi modal, meliputi semua investasi baru dalam lahan, peralatan 

fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan Kesehatan, 

Pendidikan, dan keterampilan kerja. 

b. Pertumbuhan populasi yang memicu pertumbuhan angkatan kerja (labour 

force). 

                                                             
28

 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori ……., h. 50 
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c. Perkembangan teknologi.
29

 

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur menggunakan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB 

akan menunjukan proses kenaikan output perkapita dalam jangka Panjang. 

Penekanan pada “proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan 

atau perkembangan.
30

 

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof. Rahardjo Adisasmita, 

dalam bukunya mengatakan bahwa beberapa indikator yang dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yaitu 

sebagai berikut:
31

 

a. Ketidakseimbangan pendapatan, dalam keadaan yang ideal, dimana 

pendapatan dengan mutlak distribusikan secara adil, 80 persen populasi 

terbawah akan memperoleh 80 persen dari jumlah pendapatan, 

sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen jumlah 

pendapatan. 

b. Perubahan struktur perekonomian, dalam masyarakat yang maju 

pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan berdampak perubahan 

struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi 

(persen) sektor pertanian terhadap nilai PDRB  akan menurun, 

                                                             
29

 Michael P. Todaro & Stephen C. smith, Pembangunan Ekonomi, edisi kesebelas jilid 1 

(Jakarta: Erlangga, 2011), h. 170 
30

 Dedy Rustiono, Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran 

Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah, (Tesis Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro Semarang), h. 46  
31

 Rahardjo Adisasmita, Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), h. 91 
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sedangkan kontribusi sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja 

yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, 

menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, 

perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan kepada sektor 

industri. 

c. Pertumbuhan kesempatan kerja, masalah ketenagakerjaan dan 

kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan 

sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu langkah 

strategis yang ditempuh yaitu pembangunan prasarana (misal jalan). 

Pembangunan jalan menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, 

akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor 

pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, 

perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil 

industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan 

menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya 

(pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya). 

d. Produk Domestik Regional. Salah satu indikator penting untuk 

mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu 

ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik 

atas dasar harga berlaku atau dasar harga konstan. Menurut definisi, 

PDRB merupakan total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi 

suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat 

faktor kepemilikan. Pertubuhan ekonomi suatu wilayah didapatkan dari 
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kenaikan PDRB atas harga konstan yang mencerminkan kenaikan 

produksi barang dan jasa. Terdapat tiga pendekatan yang biasanya 

digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:
32

 

1) Menurut Pendekatan Produksi 

Menurut Ischak P. Lumbantobing, dengan cara ini 

pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi 

barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sector lapangan 

usaha pada saat wilayah dalam jangka waktuu tertentu (satu 

tahun).
33

 

Unit-unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan 

menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1). Pertanian, 

Kehutanan Dan Pariwisata, 2. Pertambangan Dan Penggalian, 3. 

Industrii Pengelolaan, 4. Pengadaan Listrik Dan Gas, 5. Pengadaan 

Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan 

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

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

14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

                                                             
32

 Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro (Jakarta: kencana, 2017), h. 43 
33

 Ischak P. Lumbantobing, “Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto di DKI Jakarta”, Jurnal Riset Ekonomi 

dan Manajemen, Vol. 17 No. 1 (Januari-Juni), h. 3 
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Sosial, 17. Jasa Lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut 

dirinci lagi menjadi sub-sub lapangan usaha. 

2) Menurut Pendekatan Pendapatan  

Menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya 

satu tahun). Pendekatan pendapatan ini terdiri dari empat 

komponen utama, yaitu: 1) Rent, yang berarti bayaran bagi jasa-

jasa tanah dan faktor-faktor lain yang disewa, 2) wages and 

salaries, atau disingkat wages, yang berarti pembayaran bagi jasa 

tenaga kerja, 3) interest atau bunga modal, dan 4) profit, 

keuntungan. Bunga dan keuntungan merupakan bayaran untuk jasa 

modal (capital).
34

 

3) Menurut Pendekatan Pengeluaran  

PDRB merupakan komponen permintaan akhir yang terdiri 

dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran 

konsumsi akhir lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, 

(3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) Pembentukan 

Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), (5) perubahan inventori 

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

Secara konsep pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang 

sama. Jadi, total pengeluaran akan sama dengan total barang dan jasa 
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akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan 

untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara inii 

disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah 

mencakup pajak tak langsung neto.  

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

a. Teori Pertumbuhan Klasik  

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith berkaitan 

dengan dua unsur, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan 

penduduk. Pertumbuhan output dipengaruhi oleh tiga unsur pokok, yaitu 

sumber-sumber alam, sumber-sumber tenaga kerja (jumlah penduduk), 

dan jumlah total.
35

 

Sumber-sumber alam jumlahnya terbatas sehingga pertumbuhan 

ekonomi tergantung dengan batas maksimal sumber alam itu. Agar 

pertumbuhan output tercapai, maka sumber alam ini harus dimanfaatkan 

oleh tenaga kerja dan modal, sedangkan penduduk merupakan unsur 

yang pasif dalam proses pertumbuhan. Penduduk akan bertambah jika 

kebutuhan tenaga kerja bertambah dan tingkat upah yang diterima cukup 

memenuhi kebutuhan (tingkat upah subsistensi). Jadi, modal berperan 

besar dalam pertumbuhan ekonomi.
36

 

Menurut ekonomi Klasik, Adam Smith ini inti dari ajarannya yaitu, 

agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan 

aktivitas ekonomi apa yang dirasa baik untuk dilakukan. Menurut Smith 
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 Ali ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro...., h. 237 
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sistem ekonomi pasar bebas akan menghasilkan efisiensi, membawa 

ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan 

ekonomi sampai tercapai kondisi stasioner (stationary state).  Tugas 

pemerintah yaitu menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang 

mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian.
37

 

Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan Laisez-faire atau 

sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan 

ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Pola dan proses 

pertu,buhan ekonomi menurut Adm Smith, bahwa apabila pm,banguna 

sudah terjadi maka proses tersebut akan terus–menerus berlagsung secara 

kumulatif.
38

 

Menurut pandangan para ahli-ehli ekonomi klasik ada empat faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu: jumlah 

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

alam, serta tingkat teknologi yang dilakukan. Walaupun menyadari 

pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli 

ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada 

pengaruuh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. 
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 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edis Revisi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), h. 47 
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b. Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Teori pertumbuhan Neoklasik yang dikembangkan oleh Robert M. 

Solow. Model Solow menggunakan uunsur pertumbuhan penduduk, 

akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling 

berinteraksi. Teori Solow melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme 

pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu 

banyak mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas 

kebijakna fiskal dan kebijakan moneter.
39

  

Model pertumbuhan Solow ini merupakan pengembangan dari 

formula Harrod-Domar dengan menambahkan variabel tenaga kerja, 

serta memperkenalkan faktor teknologi. Teori pertumbuhan Neoklasik 

dapat diuraikan kedalam suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Dimana 

output merupakan fungsi tenaga kerja dan modal, sedangkan tingkat 

kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen.
40

 Apabila diseumpakan 

suatu proses pertumbuhan ekonomi dalam kondisi teknologi belum 

berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai hannya 

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

hubungan kedua faktor tersebut, maka dapat  dituliskan sebagai berikut: 

Y = f (K, L) 

Dimana Y  merupakan pendapatan nasional (output). Dalam 

kenyataanya teknologi sulit dipisahkan dalam proses pembangunan, 

                                                             
39

 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edis Revisi,......h. 52 
40

 Christea Frisdiantara dan Imam Mukhklis, Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian 
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sehingga perubahan teknologi turut dimasukkan ke dalam fungsi 

produksi, maka dapat ditulis:
41

 

Y =  A f (K, L) 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

menurut teori pertumbuhan Slow-Swam, mengemukakan bahwa unsur-

unsur dari pertumbuhan ekonmi yaitu pertumbuhan penduduk, akumilasi 

kapial, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. 

Perbedaan utama denga model Harrod-Domar yaitu masuknya unsur 

kemajuan tekonologi. Selain itu Solow-Swam menggunakan model 

produksi yang memungkinkan adanya penukaran atara kapital (K) dan 

tenga kerja (L). Apabila unsur tenaga kerja dan modal investasi 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka kenaikan 

terhadap tenaga kerja dan modal investasi akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

c. Teori Pertumbuhan Rotow 

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan 

dalam lima tahap, yaitu:
42

  

1) Masyarakat Tradisional, ciri ekonomi yang utam amasyarakat 

tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang 

dengan fungsi produksi  yang terbatas yang terefleksikan pada skal 

dan ola perdagangan atau pertukaran yang kecil dan tradisional, 

                                                             
41

 Achmad Sjafii, “Pengaruh Investasi dan Investasi Pembanguna Manusia Terhadap 
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tingkat  output pertanian dan produktivitasnya yang rendah, ukuran 

industri manufaktur yabg kecil, fluktuasi penduduk yang tidak 

menentu dan pendapatan riil yang rendah. 

2) Tahap Prasyarat Lepas Landas, Rostow mengartikan tahap ini sebagai 

suatu masa transisi diamna masyarakat mempersiapkan dirinya untuk 

mencapai tahap pertumbuhan yang berkesinambungan dengan 

kekuatan sendiri (self sustained growth). 

3) Tahap Lepas Landas, pada awal taha ini perubahan yang mencolok 

dalam masyarakat, misalnya terjadi revolusi politik, terciptanya 

kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau terbukanya pasar-pasar baru. 

Sebagai akibat dari perubahan-perubahn tersebut yaitu, terciptanya 

inovasi-inovasi dan kenaikan investasi cukup besar. 

4) Tahap Menuju Kedewasaan, tahap ini didefinisikan Rostow sebagai 

suatu tahap dimana masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi 

modrn pada hampir semua kegiatan produksi. Pada fase ini, sektor-

sektor pemimpin baru akan muncul dan menggantikam pemimpin 

lama yang mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin ini 

coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kondisi alam, 

karakteristik dari tahap sebelumya (lepas landas) dan juga kebijakan 

pemerintah. 

5) Tahap Konsumsi Tinggi, pada tahap ini perhatian masyarakat lebih 

ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi 
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dan kesejahteraan (demand slide), dan bukan lagi pada masalah 

produksi (supplay side). 

Meskipun secara konseptual cukup menarik, tetapi argumen dasar 

mengenai pembangunan yang terkandung dalam teori Rostow seringkali 

tidak berlaku di dunia nyata. Alasan utama tidak berlakunya teori 

tersebut adalah karena pembangunan bukanlah sebuah proses yang statis, 

sebaliknya pembanguna merupakan sebuah proses yang dinamis. 

Kenyataanya, ada beberapa negara di dunia (misalnya Amerika 

Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand) yang tidak melewati tahap 

tradisional dari Rostow, namun langsung pada tahap prasyarat untuk 

lepas landas. Hal ini terjadi karena negara-negara tersebut terlahir dalam 

tatanan institusi yang baik, yang ditandai oleh sruktur ekonomi  yang 

modern,  institusi sosial-politik  yang bekerja dengan baik dan yang 

terpenting kondisi masyarakat yang lebih maju dibandingkan  dengan  

negara-negara  lain  pada  saat  mereka  baru merdeka.
43

 

Teori modernisasi banyak ditetapkan di negara-negara dunia ketiga,  

salah  satunya  adalah  Indonesia.  Pada  masa  Orde  Baru, Presiden 

Soeharto sangat jelas menerapkan model pertumbuhan ekonomi Rostow 

melalui Perancangan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Kebijakan 

pembangunan yang diterapkan pemerintah Orde Baru memang sangat 

mujarap untuk mendongkrak pembangunan dan pertumbuhan   

pendapatan   penduduk   per   kapita   (GNP).   Namun sesungguhnya  

                                                             
43
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kemajuan  dan  pertumbuhan  tersebut  bersifat  semu, sebab kemiskinan 

rill yang ada di masyarakat makin parah dan perekonomian negara yang 

rapuh.
44

 

Disebutkan oleh Rostow bahwa semua negara dikatakan maju 

apabila telah  melewati  tahap  lepas  landas  dan  negara  berkembang 

berada pada tahap persiapan menjadi negara maju. Menurut Rostow 

suatu  negara  untuk  mencapai  suatu  tahap  tertentu  harus  melewati 

tahap demi tahap perjalanan hidupnya sehingga akhirnya berada pada 

tahap tersebut. Kenyataannya tidak semua negara di dunia tidak melewati 

tahap-tahap sebelumnya. Hal ini dikarenakan beberapa negara memiliki 

karateristik ekonomi, sosial dan politik yang berbeda-beda. 

d. Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) 

 Teori pertumbuhan endogen ini dipelopori Paul M Romer dan 

Robert Lucas, teori pertumbuhan ini  neruakan suatu proses yang 

bersumber dari dalam sistem ekonomi.
45

 Teori ini menganggap bahwa 

pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan 

berasal dari luar sistem. Akumulasi modal diartikan secara luas. Modal 

dalam hal ini bukan hanya modal fisik melainkan modal non- fisik juga. 

Definisi modal diperluas dengan memasukan imu pengetahuan dan 

sumber daya manusia. Model pertumbuhan ini, menekankan pentingnya 

                                                             
44

 Dita hanipah, “Pemabangunan Ekonomi Era Orde Baru” (On-Line), tersedia di 

https://www.kompasiana.com/dita_hanipah/pembangunan-ekonomi-era-orde-

baru_56f88vbf587b613b048b456f  (1 September 2020) 
45

 Christea Frisdiantara dan Imam Mukhklis, Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian 

Teoritis dan Empiris.........., h.63 
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tabungan dan investasi modal manusia untuk mencapai pertumbuhan 

yang cepat dan berkepanjangan. 

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal 

fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka  

panjang.  Tabungan  dan  investasi  dapat  mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkesinambungan.  

e. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 

Pada hakikatnya, teori Harrod-Domar merupakan pengembangan 

teori makro Keynes. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal 

merupakan faktor penting dalam nentukan pertumbuhan ekonomi. 

Pembentukan modal dapat didapatkan melalui proses akumulasi 

tabungan. Dalam teori Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya 

dilihat sebagai pengaluran yang akan menambah kemampuan suatu 

perekonomian untuk menproduksi barang dan jasa, tetapi akan menbah 

permintaan efektif masyarakat.
46

 

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa  asumsi klasik, 

yaitu:
47

 

1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (full employment). 

2) Tabungan merupakan proposional pendapatan. 

3) Rasio antara modal dan produksi (capital output ratio) ialah tetap. 

4) Perekonomian merupakan terdiri dari dua sektor.  

                                                             
46

 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima ..........., h. 83 
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 Dalam analisis yang dilakukan Keynesian adalah persoalan 

ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam analisis Harrod Domar 

merupakan analisis ekonomi jangka panjang. Dalam analisis Harrod-

Domar dapat dilihat bahwa: 

1) Dalam  jangka  panjang  pertambahan  pengeluaran  agregat  yang 

berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi. 

2)  Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila I +  

G  +  (X-M)  terus  menerus  bertambah  dengan  tingkat  yang 

tinggi.
48

 

 Menurut Harrod-Domar, setiap  perekonomian  dapat menyisihkan 

suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya   untuk   

mengganti   barang-barang   modal   (gedung-gedung, peralatan dan 

material) yang rusak, namun untuk menumbuhkan perekonomian 

diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika 

dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok 

modal (K) dan output total (Y), maka setiap tambahan bersih terhadap stok 

modal (investasi baru) akan mengakibatkan  kenaikan  output  total  sesuai  

dengan  rasio  modal output  tersebut,  hubungan  ini  dikenal  dengan  

istilah  rasio  modal output (COR).
49
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

menurut teori Harrod-Domar, dalam jangka panjang investasi atau 

pembentukan modal merupakan kunci untuk menngkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan 

perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang 

akan datang danmenambah permintaan efektif masyarakat. Tingginya 

tabungan dan investasi memungkinkan modal bagi masyarakat dan akan 

memacu pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak yang ditabung dan 

diinvestasikam maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat. 

2. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Ekonomi Islam 

Dr. Muhammad Qal’ah Jey dalam bukunya Mabahits Fi Al- 

Iqtishad al-Islamy mengatakan bahwa salah satu tujuan ekonomi Islam 

adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, Islam juga 

memandang  pentingnya  pemerataan,  karena  pertumbuhan  ekonomi 

tidak   menggambarkan   kesejahteraan   secara   menyeluruh,   terlebih 

apabila   pendapatan   dan   faktor   produksi   banyak   terpusat   bagi 

sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan  perkapita  bukan  menjadi  tujuan  utama.  Sebab  apalah 

artinya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi, tapi 

berbeda sama sekali dengan kondisi rill, kemiskinan menggurita dan 

kesenjangan menganga.
50
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Menurut Nasution, satu hal yang membedakan sistem Ekonomi 

Islam dengan Ekonomi Konvensional yaitu penggunaan parameter falah. 

Falah merupakan kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan sebenar-

benarnya, dimana komponen-komponen ruhaniah masuk ke dalam falah 

ini. Dalam Islam, esensi manusia ada pada ruhaniahnya karena seluruh 

kegiatan duniawi dalam aspek ekonomi tidak saja untuk memenuhi 

kebutuhan jasadiyah melainkan juga memenuhi kebutuhan ruhani dimana 

ruh merupakan esensi manusia.
51

 

Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas 

manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material 

dan spiritual manusia. Beberapa pemahaman pokok mengenai 

pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya 

mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah 

sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan 

persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-

sumber kekayaan. perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai 

dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan 

kehidupan manusia.
52

 

Menurut Aburahman Yurso,
53

 pertumbuhan ekonomi telah 

digambarkan dalam QS. Nuh 10-12  
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Artinya: “Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada 

Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, Niscaya Dia 

akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan 

harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan 

Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” 

Dan dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S Al-A’araf ayat 96:  

                              

                 

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 

langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka 

Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kesejahteraan dan 

kebagian hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istigfar 

(meminta ampun). Allah menjanjikan rezeki yang berlimpah kepada suatu 

kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan 

senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, 

apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada 

tuhannya maka tidak  akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan. 
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B. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim yaitu seluruh 

penerimaan yang didapatkan oleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54

 Sedangkan 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pendapatan Asli Daerah ialah 

penerimaan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna 

keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang 

bersumber dari potensi daerah sendiri.
55

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang 

diperoleh dari potensi wilayah itu sendiri dengan diatur oleh pemerintah 

daerah dan perundang-undangan.  

Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kebebasan 

kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, yang mana terdiri dari 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah. 
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2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 

BAB X tentang pembangunan daerah bagian kelima pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan paragraph 1 Pendapatan pasal 285, Sumber Pendapatan 

Asli Daerah Terdiri atas: 
56

 

a. Pajak Daerah  

Pajak daerah menurut Badan Pusat Statistik  dibagi dua jenis, 

yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan 

pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannyaa di 

serahkan kepada daerah. Pendapatan pajak daerah ditetapkan 

sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya 

diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

Penerimaan pajak daerah antara lain: pajak kendaraan motor, bea 

balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, dan lain-lain.
57

 

b. Retribusi Daerah 

Pengertian retribusi daerah menurut Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung adalah pungutan daerah yang dilakukan 

sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada penggunaa 

jasa atau fasilitas.
58
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Retribusi daerah antara lain pelayanan kesehatan, pengujian 

kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian 

kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/atau 

pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukkan 

pembangunan tanah, izin trayek, dan lain-lain. 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan 

jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci 

menurut objek pendapatan yang mencakup bagiat atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok masyarakat.
59

 

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan 

jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci 

menurut objek pendapatan yang mencakup bagiat atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok masyarakat.
60
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d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Lain-lain Penadapan Asli Daerah adalah kelompok 

penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak 

daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi 

pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan 

baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk 

menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan 

daerah dibidang tertentu yang meliputi pendapatan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, 

pendapatan bunga deposito, pendapatan denda kas atas 

keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain 

hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dan pendapatan 

pajak denda.
61

 

Besarnya proporsi bagi hasil antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah sesuai dengan jenis pendapatan. Begitu juga dengan  

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota proporsinya tidak 

merata untuk setiap jenis pendapatannya. Adakalanya Pemerintah Pusat 

mendapatkan proporsi bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan 

pemerintah daerah. Berikut Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak 

Negara, yaitu: 
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Tabel 2.1  

Proporsi Dana Bagi Hasil Untuk Masing-Masing Jenis Pendapatan 

No  Jenis Pendapatan  Proporsi Dana Bagi Hasil  

Untuk  

Pemerintah Pusat 

Untuk  

Pemerintah Daerah  

1 Penerimaan PBB 

(Pajak Bumi dan 

Bangunan) 

10%, dengan alokasi : 

Dibagikan dengan porsi 

yang sama besar untuk 

seluruh Kab./Kota : 

6,5% 

Insentif : 3,5% 

90%, dengan alokasi : 

Provinsi : 16,2% 

Kab./Kota : 64,8% 

By. Pemungutan : 9% 

2 Peneriman BPHTB 

(Bea Perolehan atas 

Tanah dan Bangunan) 

20% dibagikan dengan 

porsi yang sama besar 

untuk seluruh 

Kab./Kota 

80%, dengan alokasi: 

Provinsi : 16% 

Kab./Kota: 64% 

3 Penerimaan PPh 

Pasal 25 dengan 

Pasal 29 WP Orang 

Pribadi Dalam Negeri 

dan PPh pasal 21 

80% 20%, dengan alokasi,  

Provinsi : 8% 

Kab./Kota dalam provinsi yang 

bersangkutan : 12% 

Kab./Kota tempat wajib pajak 

terdaftar : 4,8% 

 

Dibandingkan dengan porsi yang 

sama besar untuk seluruh 

Kab./Kota dalam provinsi yang 

bersangkutan : 3,6% 

Sumber : UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah & PP No. 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana Perimbangan. 

3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah dalam Islam merupakan suatu 

bentuk keuangan publik yang digunakan untuk pembiayaan dan 

pengeluaran daerah demi kesejahteraan yang diatur oleh pemerintah. 

Kebijakan fiskal dalam Islam yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk 

menciptakan stabilitas ekonomi tingkat pertumbuhanan ekonomi yang 

tinggi dan pemerataan pendapatan. 
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Pada masa Islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk 

melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap 

masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sector 

public oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman 

Rasulullah SW, sebagai berikut : 

a. Zakat  

Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan 

kepada  pemerintah atau pengurus kaum muslimin untuk 

membiayai kepentingan bersama terutama menyangkut 

pengembangan SDM. Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam 

QS. At-Taubah (9): 103 : 

                        

             

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” 

Pada masa Mekkah zakat ditandai sebagai anjuran yang 

bersandar pada kesadaran pribadi muslimin akan perlunya 

membentuk sebuah masyarakat yang berkeadilan dengan jalan 

membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada 
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masa Madinah, pajak menjadi wajib dan diambil oleh pemerintah 

dengan menugaskan amil atau petugas.
62

 

b. Kharraj  

 Sumber pendapatan untuk pertama kali di perkenalkan pada 

masa Rasulullah saw ialah Kharraj. Kharraj merupakan pajak 

terhadap tanah atau di Indonesia sebanding dengan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar pada sistem PBB 

dan kharraj  ialah ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas 

dari tanah (Land Productivity) bukan berdasarkan Zoning.
63

 Hal 

ini bermakna bahwa bisa jadi tanah yang bersampingan sekalipun 

diumpamakan di salah satu isi ditanami oleh tanaman anggur dan 

satu sisi lainnya ditanami oleh tanaman, maka mereka 

membayarkan Kharraj yang berbeda. 

c. Khums  

 Para ulama Syi’i menjelaskan bahwa apapun sumber 

pendapatannya harus dikenakan Khums sebesar 20% sedangkan 

ulama Sunni berpendapatan baha Khums hanya berlaku pada harta 

rampasan perang saja. Imam abu Ubaid dalam Adi 

mengemukakan bahwa yang dimaksud Khums bukan hasil perang 

saja, akan tetapi barang teman dan~ barang tambang.
64
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 Nurul Huda, et. al, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta: 
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d. Ghonimah dan fa’i 

Jika tanah dan harta lin didapatkan dari peperangan disebut 

Ghonimah, jika transisi pemerintahan tidak dengan peperangan 

tetapi mungkin dengan kudeta , penyerahan secara damai Negara 

jajahan dan cara-cara lain maka tanah Negara dan harta benda 

lainnya disebut fa’i.
65

 

e. Jizyahi 

 Jizyah  merupakan pajak yang dibayarkan oleh orang-orang 

non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan 

layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan 

perlindungan keamanan dari Negara Islam. Jizyah sama dengan 

pull tax , karena orang non-muslim tidak mengetahui zakat fitrah. 

f. Pendapatan Lainnya 

 Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para 

sahabat diantaranya yaitu ada yang dikenal Khaffarah, yaitu 

denda. Diumpakan denda yang diberikan kepada suami istri yang 

berhubungan di siang hari pada bulan puasa., maka mereka 

diwajibkan membayar denda dan denda tersebut masuk ke dalam 

pendapatan Negara.
66

 

 Menurut Huda, selain penerimaan Negara yang pokok, 

pemerintah Negara muslim juga mempunyai sumber pendapatan 

lainnya seperti Wakaf (pemberian harta/asset pribadi dari rakyat 
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untuk keperluan publik yang terbatas maupun tidak terbatas), 

kemudian Kalalah (bagian Negara dari warisan) dan barang 

temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum 

terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga 

bias menerbitkn surat utang baik kepada rakyat maupun negara 

lain yaitu Sukuk.
67

 

4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB Atas 

Dasar Harga Konstan. Menurut Brata menyatakan bahwa PAD 

berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pada 

penelitian Tambunan mengemukakan bahwa pertumbuhan PAD secara 

berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat Pertumbuhan 

ekonomi daerah.
68

 

Harianto mengemukakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber 

pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan 

meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih 

menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Tambunan beropini bahwa pertumbuhan PAD secara 
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berkesinambungan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi 

daerah itu sendiri.
69

 

Hubungan antara PDRB dengan pajak daerah merupakan hubungan 

secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu 

dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari 

Pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah 

akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat 

akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga 

sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat 

untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.
70

 

Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung yang paling besar 

adalah dari pajak daerah. Pajak dihimpun dari seluruh masyarakat di Kota 

Bandar Lampung. Apabila ada kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi di 

Kota Bandar  Lampung akan menyebabkan kenaikan pembayaran pajak. 

Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak 

tumbuhnya nilai PDRB di Kota Bandar Lampung. PDRB yang terus 

tumbuh memiliki arti semakin berkembangnya perekonomian di Kota 

Bandar Lampung. Ketika perekonomian tumbuh akan membawa dampak 

tumbuhnya pajak yang dihimpun akibat tumbuhnya nilai PDRB. Dari data 
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tersebut mampu menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam 

mengolah sumber daya alam dan manusia yang dimiliki. Kegiatan 

ekonomi yang meningkat dapat memacu jenis-jenis usaha untuk 

membayar pajak yang selanjutnya akan menjadi pemasukan/Pendapatan 

Asli Daerah. 

Kenaikan PAD akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Adanya peningkatan PAD akan menimbulkan dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada pertumbuhan 

ekonomi daerah sebelumnya. Peningkatan PAD juga dapat 

memaksimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang 

terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan 

perdagangan, sektor jasa,  dan sektor-sektor lainnya. Salah stau tujuan 

utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. 

Pemerintah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, 

khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi.
71
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C. Tenaga Kerja  

1. Pengertian Tenaga Kerja  

Menurut Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 

disebutkan bahwa tenaga kerja merupak setiap orang yang mampu 

melkukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baikk untukk 

memenuhi kebutuhn sendir mamupuun untuk masyarakat.
72

 

Secara garis besar penduduk suatu negara di golongkan menjadi dua  

golongan  yaitu  tenaga  kerja  dan  bukan  tenaga  kerja.  Yang tergolong 

dalam tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia 

kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara satu negara dengan negara 

yang lainnya. Athaillah mngemukakan bahwa  tenaga kerja merupakan  

berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang 

melakukan kegiatan lain, seperti   sekolah   maupun   mengurus   rumah   

tangga   dan   penerima pendapatan.
73

 

2. Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja  

Masalah ketenagakerjaan yang utama di Indonesia adalah terbatasnya 

jumlah lapangan pekerjaan untuk dimasuki pencari kerja. Pencari kerja 

dapat memperoleh kesempatan kerja di pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga 

kerja inilah terjadi interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. 

Pasar tenaga kerja tergantung luas sempitnya kegiatan produksi. 

Pemakaian faktor produksi tenaga kerja ditentukan kebutuhan dunia usaha 

atau lapangan pekerjaan. Pasar tenaga kerja juga dipengaruhi kekuatan 
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permintaan dan penawaran. Pasar ini berbeda dengan pasar barang karena 

permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan.
74

 

Teori yang berhubungan dengan tenaga kerja ialah teori Adam Smith 

yang merupakan tokoh utama dalam aliran ekonomi yang dikenal sebagai 

aliran klasik. Ia menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi 

utama yang melakukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, menurut 

Smith alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia 

yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.
75

 

a. Permintaan Tenaga Kerja 

Kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana 

proses produksi. Permintaan tenaga kerja berasal dari rumah tangga 

produsen atau pihak pemberi kerja. Pemberi kerja memberikan kualifikasi 

tertentu untuk dipenuhi oleh tenaga kerja. 

Setelah diperoleh kesepakatan antara pemberi kerja dan pencari kerja, 

pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan upah sesuai 

pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja. 

1) Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi pada suatu 

perusahaan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan 

dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut. 

a) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu negara. 
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b) Jumlah barang yang dihasilkan. 

c) Besar keuntungan perusahaan. 

d) Tingkat investasi perusahaan. 

b.Penawaran Tenaga Kerja 

Penawaran tenaga kerja dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau 

pencari kerja. Pencari kerja dengan kualifikasi tertentu berusaha mencari 

pekerjaan yang sesuai. Penawaran tenaga kerja dapat berubah mengikuti 

perkembangan zaman. Perubahan penawaran tenaga kerja dipengaruhi 

faktor-faktor berikut. 

1) Perubahan Selera Pekerjaan  

Orientasi masyarakat terhadap pekerjaan mulai meningkat. Bagi 

seorang wanita, pekerjaan utama adalah mengasuh anak. Sejalan 

dengan perkembangan zaman wanita berorientasi memasuki dunia 

kerja. 

2) Perubahan Kesempatan Alternatif 

Penawaran tenaga kerja di setiap pasar tenaga kerja bergantung 

pada alternatif kesempatan yang ada di pasar tenaga kerja lainnya. 

3) Migrasi 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke 

wilayah lain. Perpindahan penduduk tersebut menyebabkan 

pergeseran tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain. 
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3. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut Islam, tenaga kerja merupakan segala usaha dan ikhtiar yang 

dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk memperoleh imbalan 

yang pantas. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, 

bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang 

yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal 

yang  sesuai  dengan  amal/kerja.  Sesuai  dengan  firman  Allah  dalam 

QS. An-Najm Ayat 39  

            

Artinya : “Dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya”.
76

 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir ayat ini bahwasanya seorang manusia 

tiada memperoleh selain apa yang telah dikerjakannya dengan bekerja 

keras, yaitu tidak ada yang dia peroleh melainkan pahala dan balasan dari 

amal perbuatannya seniri, dan tidak berhak mendapat balasan amal yang 

tidak dia lakukan. Kesuksesan manusia dalam berusaha tergantung pada 

usaha kerasnya dan kesungguhannya.
77

 

Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan 

yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat,  antara  

yakni, Menghidupkan  tanah  mati  (tanah  yang tidak ada pemiliknya dan 

tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun), Menggali kandungan bumi, 

Berburu, Makelar (samsarah), Peseroan antara harta dengan tenaga 

                                                             
76

departemen Agama R.I. Al-Qur’an dan Terjemahannya. QS An- Najm ayat 39 
77

 M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 (Bogor: Iman Asy-Syafi’i, 2004), h. 590 



107 
 

 
 

(mudharabah), Mengairi lahan pertanian (musaqat), dan Kontrak tenaga 

kerja (ijarah).
78

 

4. Hubungan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Tornado pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan 

kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif yang memacu 

pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan 

menambah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan 

penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. 

Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan apakah berdampak 

positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua tergantung dari 

kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan 

secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. 

Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal 

serta tersedianya input dan faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial 

dan administrasi.
79

 

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari 

pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian 

daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan   

pertambahan   tenaga   kerja   tersebut.   Kemampuan tersebut dipengaruhi 

oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor 

                                                             
78

 Nurul Huda. et.al., Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis (Jakarta: Prenada Nedia 

Group,2016) , h. 227-229 
79

 Santi Nurmainah, “Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja 

Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan ekonomi Dan Kemiskinan”. 

Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 20 No.2 (September, 2013), h.135 



108 
 

 
 

penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model 

sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian 

tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. 

Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap 

bisa bergerak dan beralih dari  sektor  tradisional  ke  sektor  modern  

secara  lancar  dan  dalam jumlah  terbatas.  Dalam  keadaan  demikian  

penawaran  tenaga  kerja mengandung elastisitas yang tinggi. 

Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) 

bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.
80

 

Hanya penduduk yang merupakan tenaga kerja yang dapat dianggap 

sebagai faktor produksi. Tenaga kerja  merupakan penduduk dalam usia 

kerja yaitu antara 1 tahun sampai 64 tahun. Penduduk dalam usia kerja 

dikelompokkan menjadi dua  yaitu, angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang belum bekerja namun 

siap atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. 

Penduduk yang bekerja merupakan mereka yang melakukan pekerjaan 

untuk memperoleh barang dan jasa untuk mendapatkan penghasilan, baik 

yang bekerja penuh maupun yang tidak bekerja penuh. 
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D. Investasi  

1. Pengertian Investasi  

Menurut Sadono istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran 

atau perbelanjaan penanaman 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, sehingga investasi disebut juga dengan 

penanaman modal.
81

  

Pada neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) 

menurut kegunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal 

tetap domestic (domestic fixed capital formation). Aktivitas investasi 

merupakan salah atu faktor utama yang akan mempengaruhi 

perkembangan ekonomi suatu Negara atau wilayah. Investasi ini  terdiri 

atas investasi fisik dan finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas 

investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB) dan perubahan inventori. PMTB erat kaitannya dengan 

keterbatasan asset tetap (faxed asset) yang dilibatkan dalam proses 

produksi. Secara garis besar asset tetap dapat diklasifikasikan menurut 

jenis barang modal, seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan 

perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak dan barang modal lainnya.
82
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Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik tarik kesimpulan bahwa 

investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal 

dengan tujuan untuk menaikkan stok dan menambah kemampuan 

memproduksi barang dan jasa. Dalam struktur Produk Domestik Bruto 

(PDB) menurut pengeluaran investasi merupakan sebagai Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (PMTB) yang berkaitan erat dengan asset tetap, 

dimana investasi disini merupakan salah satu faktor untuk mempengaruhi 

perkembangan ekonomi suatu Negara/wilayah.  

2. Macam-macam Penanaman Modal  

Berdasrakan UU RI Nomor 25 Tahun 007 Tentang Penanaman 

Modal, penanaman modal dibagi mejadi 2, yaitu Penanaman Modal 

Asing (PMA) dan Penanman Modal Dalam Negeri (PMDN) : 

a. Penanaman Modal Dalam Negeri 

Penanaman modal dalam negeri merupakan suatu aktivitas 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam 

ngeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
83

 

Manfaat Penanaman Modal dalam Negeri, yaitu sebagai 

berikut: mampu mengehemat devisa, mengurangi ketergantungna 

terhadp produk asing, mendorong kemajuan industry dalam negeri 
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melalui keterkaittan ke depan dan keterkaitan kebelakang, 

memberikan kontribusi dalam upayya penyerapan tenaga kerja.
84

  

Usaha pengembangan penanaman modal dalam negeri telah 

dirintis oleh pemerintah, salah satunya dengan kebijakan kredit 

investasi. Pemberian kredit investasi memerlukan keahlian dalam 

prioritas pembangunan. Sebuah pengalaman menunjukkan bahwa 

penyaluran kredit investasi sering didasarkan pada perintah atau 

komando dari atasan. Hal demikian telah menimbulkan hal-hal 

yang tidak diinginkan dimana terjadi pemborosan keuangan negara 

dan pengaruhnya kepada laju inflasi. 

b. Penanaman Modal Asing 

Pengertian penanaman modal asing menurut Hulman Panjaitan 

adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat 

unsur asing (foreign  element)  yang  ditentukan  oleh  adanya  

kewarganegaraan   yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam 

penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal 

milik asing maupun modal gabungan antara modal milik asing 

dengan modal dalam negeri.
85

  

Menurut Arsyad manfaat investasi asing atau penanaman modal 

asing baik Negara sedang berkembang, antara lain: untuk 
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menciptakan lapangan kerja, proses ahli teknologi dan keterampilan 

yang bermanfaat, sumber tabungan   atau   devisa.   Dengan   adanya   

penanaman   modal   asing   dapat menciptakan lapangan kerja 

sehingga dapat mengurangi pengangguran, selain itu dengan adanya 

investasi asing akan mendapatkan keterampilan baru bagi Negara 

yang sedang berkembang. Penanaman modal asing juga merupakan 

sumber tabungan karena dengan adanya investor asing yang 

menanamkan modalnya maka pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat.
86

 Penanaman modal asing harus diarahkan menurut 

bidang-bidang yang telah ditetapkan prioritasnya oleh pemerintah 

yaitu untuk sektor-sektor sebagai berikut: 

1)  Usaha  yang  membutuhkan  modal  swasta  sangat  besar  dan 

teknologi tinggi. 

2) Usaha yang sifatnya menciptakan lapangan pekerjaan. 

3) Usaha yang menunjang peningkatan penerimaan negara. 

4) Usaha yang menunjang penyebaran pembangunan daerah. 

3. Teori  Investasi  

Menurut Sukirno dalam Sayekti, kegiatan investasi memungkinkan 

suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

kesempatan kerja meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan 

taraf kemampuan masyarakat. Peran ini bersumber dari tiga fungsi penting 

dari investasi, yaitu: (a) invéstasi merupakan salah satu komponen dari 
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pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan 

permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, (b) 

pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah 

kapasitas produksi. Dan (c) investasi selalu diikuti oleh perkembangan 

teknologi.
87

 

Menurut N.Gregory Mankiw teori investasi merupakan unsur GDP 

yang paling sering berubah ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun 

selama resesi. Sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan 

anjloknya pengeluaran investasi. Ada tiga jenis pengeluaran investasi yaitu 

investasi tetap bisnis (business fixed investment) mencakup peralatan dan 

struktur   yang   dibeli   perusahaan   untuk   proses   produksi.   Investasi 

residensial (residential investment) mencakup rumah baru yang orang beli 

untuk  tempat  tinggal  dan  yang  dibeli  tuan  tanah  untuk  disewakan. 

Investasi persediaan (inventory investment) mencakup barang-barang yang 

disimpan perusahaan digudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, 

barang dalam proses, dan barang jadi.
88

 

Todaro mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen 

pertumbuhan ekonomi yang paling penting yaitu:
89
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a. Akumulasi modal, mencangkup semua investasi bau dalam lahan, 

peralatan fisik, dan sumber daya manula melalui peningkatan 

kesehatana, pendidikan dan keterampilan kerja. 

b. Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan. 

c. Kemajuan teknologi. 

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan 

ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes, 

menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi sangat 

menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam teori 

pertumbuhan Harrod-Domar, secara sederhana menyatakan bahwa 

tingkat pertumbuhan GDP (ΔY/Y) ditentukan oleh rasio tabungan 

nasional neto, s, dan rasio modal output nasional, e secara bersama. 

Secara lebih spesifik, teori menyatakan bahwa  dengan  tidak  adanya  

campur  tangan  pemerintah  maka  tingkat pertumbuhan pendapatan 

nasional secara langsung atau positif akan berkaitan dengan rasio 

tabungan (yaitu, semakin besar bagian GDP perekonomian yang dapat 

ditabung dan diinvestasikan, semakin besar pula pertumbuhan GDP) 

dan berbanding terbalik atau negatif berkaitan dengan rasio  modal  

output  perekonomian  (yakni,  semakin  tinggi  c,  semakin rendah pula 

pertumbuhan GDP). 

Dari  uraian  teori  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  persyaratan 

umum  pembangunan  ekonomi  suatu  negara  adalah  akumulasi  

modal. Dalam hal ini yang termasuk dalam akumulasi modal baik yang 
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berbentuk tanah, peralatan fisik, sumber daya manusia maupun 

teknologi yang ditabung  atau  di  investasikan  untuk  memperbesar 

produk  (output)  dan pendapatan dikemudian hari. Investasi merupakan 

salah satu penentu laju pertumbuhan  ekonomi,  karena  disamping  

akan  mendorong  kenaikan output, juga secara otomatis akan 

meningkatkan input sehingga gilirannya akan meningkatkan 

kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat.  

4. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Menurut beberapa pandangan kontémporér, seorang muslim yang 

menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada 

jumlah yang telah di investasikannya, tetapi dikenakan pajak pada 

keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, karena dalam perekonomian 

Islam semua aset yang tidak termanfaatkan adanya untuk investasi dari 

pada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan.
90

 

Selain itu, dengan adanya aktivitas investasi memuugkinkan suatu 

masyarakat akan terus meningkatkan kegiatan ekonomi, yang pada 

akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB serta 

pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. 

Investasi dalam Islam merupakan aktivitas muamalah yang sangat 

dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih 

produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Oleh karana 
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itu, invéstasi dalam Islam sangat penting untuk kepentingan dunia maupun 

akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2): 261 

                        

                          

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allahadalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan 

Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
91

 

Pada Tafsir Ibnu  Katsir ayat ini merupakan perumpamaan yang 

diberikan Allah SWT mengenai pelipat gandaan pahala bagi orang yang 

menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan untuk 

mencari keridhan-Nya. Dan Bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan 

dari sepuluh sampai tuju ratus kali lipat. Dan karunia Allah itu luas serta 

Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak memperolehnya juga Maha 

Mengetahui niat-niat hamba-hambaNya.
92

 

Ayat ini memberikan informasi tentang pentingnya investasi 

meskipun tidak secara kongkrit berkaitan berbicara investasi, karena yang 

termasuk menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang 

menginfaqan hartanya dijalan Allah. Ayat ini jika dibaca  dari perspektif 

ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Bayangkan 

jika banyak orang yang melakukan infak maka sebenarnya ia menolong 
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banyak orang miskin di dunia untuk berproduksifitas ke arah yang lebih 

baik.
93

 

5. Hubungan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti penting  

investasi/penanman modal sebagai penentu utama pada pertumbuhan 

ekonomi. Menurut Nurkse Jhingan lingkaran kemiskinan di negara 

terbelakang dapat dipangkas melalui pembentukan modal sebagai akibat 

rendahnya tingkat pendapatan di Negara terbelakang maka permintaan, 

produksi, dan investasi menjadi berada pada tingkatan yang terendah. Hal 

ini menyebabkan kekurangan barang modal yang dapat diatasi melalui 

pembentukan modal.
94

  

Terdapat dua peranan pokok yang dibawa oleh investasi dalam 

makroekonomi. Pertama, investasi merupakan komponen pengeluaran 

agregat yang cukup besar dan berubah-ubah. Dengan  demikian 

pertumbuhan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan 

agregat dan akhirnya  akan berakibat juga pada output dan kesempatan 

kerja. Kedua, investasi menghimpun akumulasi modal. Dengan 

membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna, output 

potensial suatu bangsa bertambah, dan pertumbuhan ekonomi jangka 
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panjang akan meningkat. Delas dengan demikian bahwa investasi 

memainkan dua peran dalam menentukan jumlah output dan pendapatan.
95

 

Dengan demikian untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan 

pembentukan modal sebagai tambahan stok modal, dengan begitu semakin 

besar investasi baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta pada 

barang publik maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

di suatu daerah dan akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB. 

E. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu meerupakan hal yang sangat 

bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan 

gambaran hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. 

Berikut penelitian  tentang pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu, diantaranya :  

Penelitian ini dilakukan oleh Ida Ayu Saraswati dan I Wayan 

Ramantha, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, dengan judul “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja 

Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi”. Teknik analisis yang 

digunakan adalah teknik MRA. Hasil penelitian ini menunjukkan PAD 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal 

memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan 

                                                             
95
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Investasi Swasta memperkuat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi.
96

   

Penelitian ini dilakukan oleh Sri Hardiyanti, dkk, Jurnal Ilmu Ekoomi, 

dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa”. Jenis penelitian berupa 

penelitian kuantitatif dengan prosedur statistik. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa, variabel Investasi (X1), TenagaKerja (X2) dan Pengeluaran Pemerintah 

(X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Variabel Investasi dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh 

signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan 

variabel Tenaga Kerja secara parsial berpengaruh signifikan namun 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan sekonomi.
97

 

Selanjutnya penelitian ini di lakukan oleh Chairul Nizar, dkk, Jurnal 

Ilmu Ekonomi, dengan judul “Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap  

Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya  Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 

Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) 

terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya 

negatif dan signifikan. FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pengaruh 

                                                             
96

 Ida Ayu Saraswati dan I Wayan Ramantha, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai 
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estimasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan juga tidak begitu 

besar namun hubungannya negatif dan signifikan.
98

 

Dan penelitian dilakukan oleh Eunike Elisabeth Bawuno, dkk, Jurnal 

Berkala Ilmiah Efisiensi, dengan judul “Pengaruh Investasi Pemerintah Dan 

Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado (Studi Pada 

Kota Manado Tahun 2003-2012)”. Teknik analisis yang di gunakan adalah 

model analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square 

dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga 

kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di kota Manado.
99

 

Kemudian penelitian dilakukan oleh Mawarni, dkk, Jurnal Akuntansi, 

dengan juudl penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi 

Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)”. Metode analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil 

analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap 

belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap 

belanja modal dan perpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan 
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ekonomi. Sementara belanja modal tidak perpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi.
100

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas telah 

memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mengembangkan penelitian yang 

telah dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa variabel yang telah 

diteliti sebelumnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan 

menggunakan variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

tenaga kerja dan investasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 

menggunakan data time series terbaru setelah itu dilihat bagaimana Ekonomi 

Islam dalam menjawab masalah antar variabel. 

F. Kerangka Berfikir  

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemajuan dalam perekonomian yang 

menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat melambung, 

yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat.
101

 

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dalam kuantitas 

maupun kualitasnya. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), tenaga kerja dan investasi. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang 

sangat mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan 
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dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah, sehingga PAD perlu mendapat 

perhatian khusus oleh pemerintah daerah setempat dalam rangka mengurangi 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, 

sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi 

pelaksanaan otonomi daerah.
102

 Pembangunan daerah dengan sistem otonomi 

daerah ditunjukan untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang 

dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber daya 

manusia dan sumber dana untuk mencapai hal tersebut. 

Tenaga kerja atau sumberdaya manusia merupakan input bagi faktor 

produksi yang sangat penting untuk suatu keberhasilan pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan tenaga kerja merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk, 

dengan demikian dapat menambah tingkat produksi barang dan jasa. Dalam 

hal ini tenaga kerja tersebut sebagai konsumen dan juga sebagai pekerja secara 

produktif yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
103

 

Investasi pada dasarnya merupakan awal kegiatan untuk membangun 

suatu daerah, investasi dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta atau 

kerjasama antar pemerintah dengan swasta. Dengan memanfaatkan dan 

pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki Kota Bandar Lampung dapat 

digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dengan 

tingginya tingkat investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, 
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dengan investasi dalam negeri maupun investasi asing yang akan 

meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi (PDRB) serta menambah sumber 

pendapatan yang tidak hanya pada daerah tetapi juga masyarakat. 

Ekonomi Islam pada hakikatnya memandang bahwa pertumbuhan 

ekonomi merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi dideskripsikan sebagai pertumbuhan terus-menerus dari faktor 

produksi secara benar yang mampu membrikan kontribusi bagi kesejahteraan 

manusia. Oleh karena itu, untuk mememudahkan peneliti yang dilakukan serta 

untuk memperjelas akar penelitian ini, bahwa penjelasan mengenai hubungan 

antara variabel diatas, maka ditetapkan bahawa Pertumbuhan Ekonomi 

merupakan variabel Y, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel X1, 

Tenaga Kerja sebagai variabel X2 dan Investasi sebagai variabel X3. Daam 

hal ini variabel PAD, Tenaga Kerja Dan Investasi yang akan diuji apakah 

berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi menggunakan regresi 

berganda. Maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
104

  Maka 

hipotesis dalam penelitian ini proposal skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh  Pendapatan Asli Daerah  terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kota Bandar Lampung 

Menurut Sadono Sukirno, pembangunan daerah merupakan 

program yang perlu melibatkan unsur lapisan masyarakat. Peran 
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pemerintah dalam pembangun daerah adalah sebagai katalisator dan 

fasilitator perlu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, 

termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan 

yang berkesinambungan serta meningkatkan aktivitas perekonomian 

diberbagai sektor, sehingga dapat memacu peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah dalam bentuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah.
105

 

Teori diatas didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana 

bawha Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif  terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten/Kota Pulau Sumatera.
106

 Pada dasarnya jika 

semakin besar PAD maka semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga dari penjelasan dan teori pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi maka dapat disimpulkan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2010-2019  

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Bandar Lampung Tahun 2010-2019. 
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2. Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar 

Lampung. 

Tenaga kerja merupakan indikator penting lainnya. Dalam 

pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja yang terampil merupakan 

potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses 

pembangunan dan pertumbuhan untuk menyongsong era globalisasi. 

Menurut Todaro, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan negara kerja 

secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang 

merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar 

berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan 

penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.  

Teori diatas didukung hasil penelitian  yang dilakukan oleh Santi 

Nurmainah menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Di provinsi Jawa 

Tengah.
107

 Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar angkatan kerja 

yang bekerja maka semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi 

pula pertumbuhan ekonomi.  

Sehingga dari penjelasan dan teori pengaruh tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 
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Ho: tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2019 

H2 : Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Bandar Lampung tahun 2010-2019. 

3. Pengaruh investasi terhadap pertumbuahn ekonomi di Kota Bandar 

Lampung 

Dalam teori Harrod-Domar, untuk menumbuhkan suatu 

perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok 

modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang 

akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan 

barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah 

permintaan efektif seluruh masyarakat. Namun demikian untuk 

menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru 

sebagai stok penambah modal.
108

 

Dalam penelitian  yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Putri Wahyuni, 

dkk. menyatakan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan  bahkan  mampu  menyaingi  laju  

pertumbuhan  ekonomi nasional.
109

 Melihat dari penelitian terdahulu 

tersebut, maka hipotesis yang ke tiga yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah : 
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Ho: Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2019. 

H3 : Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung tahun 2010-2019. 

4. Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Secara Simultan (Bersama-sama) 

Dari penjelasan teori dan pengaruh PAD, Tenaga Kerja dan 

Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka dapat disimpulkan 

hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho: PAD, Tenaga Kerja dan Investasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2010-

2019 secara simultan. 

H4: PAD, Tenaga Kerja dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2010-

2019 secara simultan. 
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