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ABSTRAK 

Covid-19 di Indonesia telah memberikan dampak krisis multidimensi yang 

menjadikan rapuh di berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi dan 

sektor usaha di Indonesia. Kontraksi perekonomian di Indonesia selama masa 

pandemi Covid-19 telah memukul sisi permintaan dan penawaran sehingga 

mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi tersebut telah 

menjadikan beberapa sektor usaha mengalami penurunan secara drastis selama 

masa pandemi Covid-19, kemudian berdampak juga tehadap patisipasi angkatan 

kerja, pendapatan pajak daerah, dan ekspor kemudian apakah kualitas pendidikan 

atau islamic human develepment memoderasi petumbuhan ekonomi. Maka dalam 

penelitian ini akan melihat dan menganalisis patisipasi angkatan kerja, pendapatan 

pajak daerah, dan ekspor tehadap petumbuhan ekonomi dengan islamic human 

develepment sebagai variabel moderasi. 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif asosiatif.  Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan 

laporan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dengan total sampel 34 (tiga puluh 

empat) provinsi di Indonesia. 

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi angkatan kerja tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi era pandemi covid 19. Pendapatan 

pajak daerah dan ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi era pandemi 

covid 19 dengan Islamic human development index sebagai variabel moderasi.  

 

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, partisipasi angkatan kerja, pendapatan 

pajak daerah, ekspor, Islamic human development index. 
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ABSTRACT 

Covid-19 in Indonesia has had a multidimensional crisis impact that has made it 

fragile in various fields, especially in the economic and business sectors in 

Indonesia. The economic contraction in Indonesia during the Covid-19 pandemic 

has hit the supply and demand sides, thus disrupting economic growth in 

Indonesia. These conditions have made several business sectors experience a 

drastic decline during the Covid-19 pandemic, then has an impact on labor force 

participation, local tax revenue, and exports then whether the quality of education 

or Islamic human development moderates economic growth. So in this study will 

see and analyze the participation of the workforce, local tax revenue, and exports 

on economic growth with Islamic human development as a moderating variable. 

 

The method used in this research is associative quantitative research. The data 

used in this study is secondary data originating from the Central Statistics Agency 

(BPS) using the 2020 (two thousand twenty) report with a total sample of 34 

(thirty four) provinces in Indonesia. 

This study found that labor force participation had no effect on economic 

growth in the era of the COVID-19 pandemic. Regional tax revenues and exports 

affect economic growth in the era of the COVID-19 pandemic with the Islamic 

human development index as a moderating variable. 

 

Keywords: Economic growth, labor force participation, local tax revenues, 

exports, Islamic human development index. 
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MOTTO 

ِِۡفَۡۡوهََقدۡ  َُّٰكى  نَّ ۡرِضَۡيمَّ
َ ُمُروَنۡۡٱۡل  اۡتَش  ۡيَّ قَوِيٗلا اَۡيَعَّٰيَِضَۗۡ َّ ۡفِي ََاۡهَُكى   ١٠ۡوََجَػو 

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi 

dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah 

kamu bersyukur.(Q.S Al-A‟raf Ayat 10)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Kementrian Agama RI, Al- Qur‟an Tajwid & Terjemahan (Bandung: Di Ponogoro, 

2016), h 151. 



 

x 
 

PERSEMBAHAN 

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah 

memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan 

tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan kepada :  

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bardo dan Ibunda Nurhayanah 

terimakasih untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, 

serta do‟a yang tiada henti. 

2. Adik Tercinta Sulis Setiawati, S.E dan Oni Kristina Pramita terimakasih 

kasih sayang, dukungan, motivasi, dan do‟a yang tiada henti. 

3. Almamater tercinta yang telah mendidik saya menjadi lebih baik yang 

membuat saya berfikir untuk lebih maju. 

4. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syari‟ah khususnya angkatan 2018 

Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung yang selalu 

mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat 

dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Tegal Rejo pada 13 November 1994 dan dianugerahi 

sebuah nama oleh ayahandanya dan ibundanya yaitu Anita Wulandari. Anak 

pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bardo dan Ibu Nurhayanah. 

Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah :  

1. Sekolah Dasar di SD N 2 Padang Cermin tamat dan berijazah pada tahun 

2007. 

2. Sekolah menengah Pertama di SMP N 2 Padang Cermin dan berijazah 

pada tahun 2010.  

3. Sekolah Menengah Atas di SMA N 2 Padang Cermin dan berijazah pada 

tahun 2013. 

4. Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tamat dan berijazah 

pada tahun 2017.  

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadirat Allah 

SWT serta dorongan dari orang tua penulis, selanjutnya pada tahun 2018 penulis 

melanjutkan ke Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 

Intan Lampung mengambil jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi pada 

Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, Program Pasca Sarjana UIN Raden 

Intan Lampung.  

Bandar Lampung, 14 Maret 2022 

 

Anita Wulandari 

NPM: 1860102010 

 

 

 

 



 

xii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis 

diberikan hidayah, rahmat, kesehatan, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan 

tesis yang berjudul: pengaruh partisipasi angkatan kerja, pendapatan pajak daerah, 

dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi era pandemi covid 19 dengan Islamic 

human development index sebagai variabel moderasi.  

Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi 

Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Tesis ini di tulis sebagai 

salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata 2 (S2) 

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna 

memperoleh gelar Sarjana Magister Ekonomi Syariah (M.E). Dalam menulis tesis 

ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang 

menuntun penulis dan memberikan motivasi untuk itu mengucapkan terimakasih 

kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Noor Ghofur, M.S.I selaku Direktur 

Program Pascasarjana (PPs ) UIN Raden Intan Lampung yang selalu 

tanggap akan kesulitan mahasiswa.  

2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto S.E., MM., Akt., CA selaku Ketua dan Ibu 

Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah 

yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah seputar 

kegiatan perkuliahan. 



 

xiii 
 

3. Dr. H. Moh. Bahrudin., M. Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Evi Ekawati, 

M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam 

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis  hingga tesis ini 

selesai.  

4. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Program Pascasarjana UIN 

Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah. 

5. Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah memberikan data-data penelitian 

secara publik mengenai pertumbuhan ekonomi, partisipasi angkatan kerja, 

pendapatan pajak daerah, IPM dan berbagai hal yang terkait dengan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lengkap. 

6. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi terutama rekan-rekan 

seperjuangan tahun angkatan 2018 Program Pascasarjana UIN Raden Intan 

Lampung. 

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih. Penulis menyadari 

bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena 

keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para 

pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. 

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk 

perkembangan keilmuan khususnya ilmu dibidang ekonomi Islam.  

Bandar Lampung, 14 Maret 2022 

 

Anita Wulandari  

Npm: 1860102010 

 



 

xiv 
 

DAFTAR ISI 

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

PERNYATAAN ORISINIL ............................................................................ iii 

ABSTRAK ........................................................................................................ iv 

ABSTRACT .......................................................................................................v 

PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................................... vi 

PERSETUJUAN TIM PENGUJI .................................................................. vii 

PENGESAHAN ............................................................................................... viii 

MOTTO ............................................................................................................ ix 

PERSEMBAHAN ..............................................................................................x 

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................... xi 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... xii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... xiv 

DAFTAR TABEL........................................................................................... xvii 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xix 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................1 

B. Identifikasi Masalah ............................................................................15 

C. Pembatasan Masalah ...........................................................................15 

D. Perumusan Masalah ............................................................................16 

E. Tujuan Penelitian ................................................................................16 

F. Manfaat Penelitian ..............................................................................17 



 

xv 
 

 

BAB II TIJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Konseptual .........................................................................18 

1. Teori Pertumbuhan Klasik ...........................................................21 

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik ...................................................23 

3. Teori Pertumbuhan Keynesian ....................................................24 

4. Pertumbuhan Ekonomi ................................................................25 

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi ............................................25 

b. Konsep Islam Tetang Kebutuhan ..........................................28 

c. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam .....31 

5. Partisipasi Angkatan Kerja ..........................................................34 

a. Angkatan Kerja ......................................................................34 

b. Pengertian Partisipasi Angkatan Kerja ..................................36 

c. Faktor-faktor Pertisipasi Angkatan Kerja ..............................36 

d. Konsep Tenaga Kerja Menurut Perspektif Islam ..................38 

e. Partisipasi Angkatan Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam44 

6. Pendapatan Pajak Daerah ............................................................45 

a. Definisi Pendapatan Pajak Daerah ........................................45 

b. Tolak Ukur Pajak Daerah ......................................................46 

c. Pajak Dalam Ekonomi Islam .................................................48 

7. Ekspor ..........................................................................................59 

a. Definisi Ekspor ......................................................................50 

b. Teori ekspor  ..........................................................................51 

c. Ekspor Dalam Ekonomi Islam ...............................................53 

8. Islamic Human Development Index .............................................57 

a. Definisi Human Development Index (HDI) ...........................57 

b. Islamic Human Development Index .......................................60 

9. Hubungan Antar Variabel ............................................................74 

B. Hasil Penelitian yang Relevan ...........................................................78 

C. Kerangka Teoritik ..............................................................................83 



 

xvi 
 

D. Hipotesis Penelitian ...........................................................................83 

 

BAB III METODELOGI PENELITAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................................92 

B. Metode Penelitian................................................................................92 

C. Populasi dan Sempel ...........................................................................94 

D. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................95 

E. Definisi Oprasional Variabel...............................................................96 

F. Teknik Analisis Data ...........................................................................98 

G. Hipotesis Statistika .............................................................................103 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ..................................................................................107 

B. Pembahasan ........................................................................................119 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ........................................................................................139 

B. Saran ...................................................................................................141 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

DAFTER TEBEL 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan pulau 2020 ................2 

Tabal 1.2 Perbandingan tingkat konsumsi rumah tangga tahun 2016-2020 .......4 

Tabel 1.3 Partisipasi kerja Indonesia tahun 2016-2020 ......................................5 

Tabel 1.4 Human Development Index Provinsi Indonesia ..................................6 

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen HDI ...........59 

Tabel 2.2 Lima Index Muqasid Syariah .............................................................62 

Tabel 2.3 Kesejahteraan Holistik dengan Indikator yang diusulkan..................63 

Tabel 2.4 Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Indikator I-HDI .............65 

Tabel 2.5 Hasil Penelitian yang Relevan ...........................................................78 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel ............................................................97 

Tabel 4.1 Tabulasi Data Pengolahan .................................................................107 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .........................................................................109 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonearitas ...............................................................110 

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi ......................................................................111 

Tabel 4.5 Uji T ..................................................................................................113 

Tabel 4.6 Uji F ..................................................................................................115 

Tabel 4.7 Koefisin Determinasi (R
2
) .................................................................116 

Tabel 4.8 Regresi Linier Berganda X2 .............................................................117 

Tabel 4.9 Regresi Linier Berganda X3 .............................................................117 

Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda X2 Moderasi ...........................................118 

Tabel 4.11 Regresi Linier Berganda X3 Moderasi ...........................................119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 
 

DAFTER GAMBAR 

Gambar 1.1 Kalkulasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Target Dan Realisasi 

Realisasi Tahun 2014-2020 ............................................................................................ 8 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritik ..................................................................................... 83 

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskodastisitas ................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. Berita acara ujian tertutup tesis 

2. Berita acara ujian terbuka (promosi) tesis 

3. Hasil Uji Normalitas 

4. Hasil Uji multikolinearitas 

5. Hasil Uji Autokorelasi 

6. Hasil Uji Heterokodastisitas 

7. Regresi berganda 

8. Uji t 

9. Uji f 

10. Koefisien Determinasi (R
2
) 

11. Regresi Linier Berganda XI 

12. Regresi Linier Berganda X2 

13. Regresi Linier Berganda X3 

14. Regresi Linier Berganda X1 Mederasi 

15. Regresi Linier Berganda X2 Moderasi 

16. Regresi Linier Berganda X3 Moderasi 

17. QS. Al-Baqarah ayat 172 

18. QS. An-Nahl ayat 90 

19. QS. An-Nahl ayat 97 

20. QS. An-Najm ayat 39 

21. QS. Al-Ahqaf ayat 19 

22. QS. Saba ayat 10-11 

23. QS. Yusuf Ayat 55 

24. QS. Al-Baqarah ayat 275 

25. [Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu 

Rupiah/Orang/Tahun) 

26. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 

(tahun) 

27. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi 

28. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi 

29. Olah data IHDI 

30. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 

31. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi dan Daerah 

(Persen) 

32. Keteranga Bebas Plagiasi 

33. Angka PHK di Indonesia, 2014-2020 

34. Gambar presentasi terbuka 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian Indonesia ketika ditinjau berdasarkan pada daerah maka 

akan sangat beragam tingkat pertumbuhan ekonomi regionalnya, dimana 

masing-masing daerah mempunyai nilai tambah tersendiri untuk dijadikan 

objek pendorong pertumbuhan ekonominya. Diantara banyaknya faktor yang 

menjadi penyusun angka pertumbuhan ekonomi, komposisi yang umum 

memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu pada 

variabel tingkat konsumsi yang menopang angka pertumbuhan ekonomi.
2
 

Disisi lain bahwa terdapat volalitas  investasi pada daerah tertentu yang ikut 

menyumbang angka pertumbuhan ekonomi dan kekayaan sumber daya alam 

serta pariwisata yang dapat dijadikan sebagai andalan penyumbang 

pertumbuhan ekonomi daerah tertentu.
3
 

Pertumbuhan ekonomi ketika terjadi pandemi virus corona, banyak daerah 

yang mengalami penurunan produktifitas ekonomi sehingga angka 

pertumbuhan ekonomi yang terhitung menjadi menurun, bahkan mengalami 

perubahan sektor (merubah haluan) penyumbang pertumbuhan ekonomi 

sebagai langkah untuk tetap meningkatkan atau menstabilkan perekonomian 

                                                             
2
 María José, Dulce Saura, and Francisco J Vázquez, “Economic Growth , Labor Market 

and Demographic Patterns,”  Journal ekonomi,  Vol. 22, 2011, h. 81–91. 
3
 Muhyiddin and Hanan Nugroho, “Indonesia Development Update A Year of Covid-19 : 

A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia ‟ s Development Indonesia Development 

Update A Year of Covid-19 : A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia ‟ s 

Development‟,” Perencanaan Pembangunan, Vol. 5, no. 1, 2021, h.5. 
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wilayah.
4
 Namun disisi lain bahwa ada beberapa daerah mempuyai dampak 

yang menguntungkan  meskipun tidak terlalu signifikan oleh adanya virus 

corona ini sebagai contoh daerah yang memproduksi perlengkapan atau alat 

pelindung diri dari virus, dan industri farmasi penyedia obat tertentu, dari 

sekian keuntungan tersebut akan lebih besar dampak buruk yang ditimbulkan 

kepada pertumbuhan ekonomi.
5
  

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 

2020 

 

 

 

 

 

 

Sumber BPS 2021 

Berdasarkan Tabel 1.1 (satu titik satu) diatas bahwa Pertumbuhan ekonomi 

perpulau mengalami penurunan, Meskipun resesi, beberapa wilayah yang 

masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi 

Maluku dan Papua melaju tertinggi di antara pulau lainnya. Pertumbuhannya 

mencapai 1,44% (satu koma empat empat persen) secara tahunan pada 2020 

                                                             
4
 Eka Budiyanti, “Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan,” Info 

Singkat, : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Atrategis,  Vol. 12, 2020, h.4. 
5
 M Kumaran et al., “Prospective Impact of Corona Virus Disease ( COVID-19 ) Related 

Lockdown on Shrimp Aquaculture Sector in India – a Sectoral Assessment,”  Aquaculture, Vol. 

531,  September 2021, h. 722. 

https://databoks.katadata.co.id/tags/pertumbuhan-ekonomi
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(dua ribu dua puluh). Selain Maluku dan Papua, Sulawesi juga mencetak 

pertumbuhan positif 0,23% (kosong koma dua tiga persen). Sementara itu, 

Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi terdalam sebesar -5,01%(minus 

lima koma kosong satu persen). Sebagai informasi, ekonomi Indonesia 

2020(dua ribu dua puluh) melaju -2,07%(minus dua koma kosong tuju) secara 

tahunan akibat Covid-19. Kinerja ini merupakan yang terendah sejak 

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1998 (seribu sembilan ratus 

sembilan puluh delapan) yang melaju -13,13% (minus tiga belas koma tiga 

belas persen).  

Besar-kecilnya pendapatan yang ada didaerah tersebut sangat 

tergantung pada partisipasi angkatan kerja. Sehingga dari jumlah angkatan 

kerja dapat diketahui bahwa didalam daerah tesebut jumlah pendapatan yang 

siap untuk dikonsumsi atau siap untuk dibelanjakan ke suatu barang atau jasa 

tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi atau 

terpetakan dengan baik. Sehingga semakin besar angka nilai partisipasi 

angkatan kerja maka banyak individu memiliki pendapatan yang pada 

akhirnya demand (jumlah barang yang diinginkan) konsumsi juga akan naik 

sehingga kebutuhan barang produksi juga akan semakin tinggi yang akan 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Uraian penggambaran tersebut akan merepresentasikan angka pada 

variabel konsumsi yang digunakan untuk kalkulasi nilai pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah tersebut. Berdasarkan pada tabel 1.2 (satu titik dua) 

menunjukkan bahwa sebelum tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dimana 
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pandemi virus corona menyebar luas yang mempengaruhi perekonomian 

Indonesia dan diberbagai daerah-daerah, perekonomian Indonesia cenderung 

lebih stabil meskipun terdapat fluktuasi konsumsi namun tidak terlalu 

signifikan perubahannya. 

Tabel 1.2  

Perbandingan Tingkat Konsumsi Rumah Tangga tahun 2016 – 2020 

 

Sumber BPS 2021 

Hal tersebut disebabkan oleh adanya pendapatan yang dimiliki oleh 

masyarakat tertentu lebih stabil atau masyarakat tersebut mempunyai kekuatan 

konsumsi yang tinggi atas barang yang dibutuhkannya. Namun semenjak virus 

corona menyebar diberbagai daerah di Indonesia dan memberi dampak yang 

sangat berarti bagi perekonomian daerah-daerah Indonesia, tingkat konsumsi 

yang terjadi langsung mengalami terjun bebas dibawah angka 3 % (tiga 

persen) dari akumulasi jumlah konsumsi penduduk Indonesia.
6
 

 Ini menunjukkan bahwa virus corona telah menggerus perekonomian 

                                                             
6
 Rian Ari Tri Afiftah, Whinarko Juliprijanto, “Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1988-2017,” Ekonomi, Vol. 1, no. 2, 2017, 

h. 11–22. 
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dan menyebabkan sebagian besar masyarakat kehilangan pendapatan sebagian 

bahkan seluruhnya sehingga kemampuan konsumsi suatu individu menjadi 

berkurang karena tingkat pendapatan yang tidak tercukupinya. 

Tabel 1.3 

Partisipasi Kerja Indonesia Tahun 2016-2020 

 

  Sumber BPS 2021 

Berdasarkan Tabel 1.3 (satu titik tiga) diatas menunjukkan bahwa pada 

tahun 2020 (dua ribu dua puluh) angkatan kerja menjadi paling rendah jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana angka partisipasi 

angkatan kerja 68 % (enam puluh delapan)  atau dibawah angka partisipasi 

angkatan kerja tahun 2016 (dua ribu eanam belas), ini lebih di sebabkan oleh 

adanya dampak pandemi covid-19 yang menurunkan angka partisipasi 

angkatan kerja turun secara signifikan. Pendapatan yang selanjutnya 

digunakan untuk kebutuhan konsumsi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya 

tingkat strata pendidikan atau kualitas sumber daya manusia yang ada 
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didaerah tersebut.
7
 Sehingga ini akan menentukan mempengaruhi besar dan 

kecilnya angka pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan.  

Disisi lain bahwa kualitas sumber daya manusia ini merupakan 

investasi yang dimiliki oleh daerah sebagai bentuk dari peran penyuplai angka 

kualitas sumber daya manusia berkualitas. Ini menjadi penting karena sumber 

daya manusia yang berkualitas ini akan menciptakan inovasi dan mesin-mesin 

pencipta pendapatan baru bagi individu lain sehingga ini sangat berpengaruh 

untuk menumbuhkan pendapatan daerah tersebut. Sumber daya manusia ini 

dapat diidentifikasi dengan meninjau besarnya angka indeks pembangunan 

manusia/ human development index yang ada di daerah tersebut sebagai 

bentuk investasi yang dimiliki atau putra daerah unggulan yang dimiliki. 

Tabel 1.4 

Human Development Index Provinsi Indonesia 

NO Provinsi HDI NO Provinsi HDI 

1 Papua 60,84 18 Jambi 72,09 

2 Papua Barat 64,89 19 Keb. Bangka Belitung 71,77 

3 NTT 64,98 20 Jawa Timur 73,28 

4 Sulawesi Barat 64,34 21 Sulawesi Selatan 71,35 

5 Kalimantan Barat 68,48 22 Jawa Tengah 72,03 

6 NTB 66,87 23 Sumatera Utara  73,72 

7 Gorontalo 65,94 24 Aceh 72,48 

8 Maluku Utara 67,94 25 Jawa Barat 71,87 

9 Maluku 68,96 26 Sumatera Barat 71,49 

10 Sulawesi Tengah 68,3 27 Banten 70,47 

11 Lampung 69,4 28 Sulawesi Utara  73,01 

12 Sulawesi Selatan 69,57 29 Riau 72,57 

13 Kalimantan Selatan 69,87 30 Bali 75,02 

14 Kalimantan Tengah 70,1 31 Kep. Riau 76,5 

                                                             
7
 Yusni, “Analysis Of The Human Resources and The Impact On Economic Growth In 

Pelalawan Regency,” Fekon, Vol. 2, 2015, h. 1–15. 
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15 Kalimantan Utara 70,19 32 Kalimantan Timur 78,47 

16 Suawesi Utara 73,2 33 Di Yogyakarta 80,03 

17 Bengkulu 71,39 34 DKI Jakarta 80,76 

 

Berdasarkan pada tabel 1.4 (satu titik empat) capaian human 

development index yang tersebar di berbagai daerah menunjukkan bahwa 

human development index sangat beragam pencapaiannya, ini menunjukkan 

bahwa kualitas sumberdaya manusia sangat berperan didalamnya dimana 

Jakarta memperoleh human development index tertinggi karena di lingkungan 

DKI Jakarta lebih banyak masyarakat yang melek huruf atau literasi 

keilmuannya tinggi jika dibandingkan dengan Papua yang memiliki human 

development index terendah. Perankingan tersebut menggambarkan bahwa 

capaian human development index akan memberi dampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.  

Sumberdaya manusia yang dimiliki daerah tersebut tidak luput dari 

adanya peran yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menyediakan sarana 

dan prasarana untuk perkembangan dan pertumbuhan sumberdaya manusia.
8
 

Sehingga akan tercipta sumberdaya manusia yang unggul dan dapat 

berkontribusi bagi daerahnya. Upaya memfasilitasi sumberdaya manusia yang 

berkualitas tersebut diperoleh dari adanya peran pajak daerah untuk 

membiayai kebutuhan yang ada, selain itu pajak daerah juga dapat digunakan 

untuk menunjang faktor pertumbuhan ekonomi karena hasil dari pendapatan 

pajak daerah dapat digunakan sebagai stimulus ekonomi. Sehingga 

                                                             
8
Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007). 

h. 67. 

Sumber BPS, 2021 
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pendapatan pajak daerah tersebut akan digunakan untuk konsumsi dan 

keperluan pemerintah. Oleh karena itu variabel government akan ditunjang 

oleh adanya peran pendapatan pajak daerah. 

Berdasarkan kalkulasi penerimaan pajak pada gambar 1.1 (satu titik 

satu) menunjukkan bahwa pajak yang diperoleh Indonesia mengalami 

penurunan, sehingga pendapatan yang seharusnya digunakan untuk keperluan 

atau belanja Negara menjadi lebih kecil untuk didistribusikan dan terjadi 

pemangkasan dana diberbagai sektor belanja pemerintah untuk mencukupkan 

kebutuhan pemerintah yang seharusnya ini dapat menunjang dan memicu 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sebab pendapatan pajak ini digunakan untuk 

keperluan yang akan menstimulasi tumbuhnya pergerakan ekonomi sehingga 

perekonomian menjadi bergairah dan masyarakat menjadi lebih produktif. 

Gambar 1.1 

Kalkulasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Target Dan Realisasi 

Realisasi Tahun 2014-2020 

 

Sumber BPS 2021 

Berdasarkan pada gambar 1.1 (satu titik satu) tersebut diatas 

menunjukkan bahwa fluktuasi yang cenderung naik pada perpajakan 
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Indonesia sebelum adanya pandemi, pendapatan pajak ini juga tidak terlepas 

dengan adanya peran kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dimana 

ini akan berkaitan dengan indeks pembangun manusia atau Islamic human  

development index yang akan menjalankan operasi perpajakan di Indonesia 

dengan kualitas transaparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Adanya sumber 

daya insani yang berkualitas ini maka pendapatan pajak akan semakin 

meningkat, disisi lain bahwa wajib pajak yang sudah semestinya masuk 

perhitungan sebagai pembayaran pajak juga akan dengan sukarela membayar 

wajib pajaknya ketika ini sadar sebagai insan yang memiliki intelektualitas 

tinggi dan paham akan manfaat dan tujuan dari adanya pembayaran pajak 

tersebut. Sehingga pajak-pajak yang terkumpul akan semakin meningkat 

drastis ketika ini disadari oleh sebagian besar manusia dengan kualitas 

sumberdaya manusia yang mumpuni.  

Disisi lain menunjukkan bahwa selain dari pendapatan pajak daerah, 

nilai ekspor menjadi program untuk dapat membantu peningkatan pemulihan 

ekonomi. Ekspor atas barang komoditas tertentu menjadi andalan bagi daerah 

masing-masing sebagai bentuk transaksi kepada pihak asing yang 

menginginkan barang komoditas yang dimiliki daerah tersebut. Aktifitas 

transaksi ekspor akan meningkatkan kurs Indonesia terhadap mata uang asing 

sehingga nilai rupiah menjadi lebih tinggi dan nilai jumlah uang yang beredar 

menjadi lebih tinggi yang kemudian digunakan untuk keperluan konsumsi. 

Aktifitas ekspor juga akan memberi kontribusi pada peningkatan angkatan 

kerja dimana setiap perusahaan yang akan melakukan transaksi ekspor harus 
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dikelola yang melibatkan masyarakat daerah tersebut dan diperlukan 

sumberdaya manusia yang berkualiatas untuk mengelolanya sehingga kualitas 

barang yang untuk di ekspor menjadi diminati oleh warga asing dan dapat 

meningkatakan jumlah ekspor yang ada baik di daerah maupun di Indonesia. 

Berdasarkan nilai ekspor tahun 2020 (dua ribu dua puluh)  mencapai 

13.41 (tiga belas titik empat satu)  milyar dolar turun menjadi 7.16%  (tuju 

titik satu enam persen) dibanding Desember 2019 (dua ribu dua puluh), 

Penurunan tersebut lebih kepada pembatasan Negara tujuan atau mengurangi 

jumlah penerimaan barang yang disebabkan oleh merebaknya virus corona 

dinegara tujuan ekspor barang Indonesia. Disisi lain bahwa penurunan 

tersebut dipengaruhi oleh perubahan permintaan yang dilakukan oleh Negara 

tujuan ekspor yang belum dipenuhi Indonesia yang berkaitan dengan bahan 

pokok dalam mengatasi permasalahan pandemi virus corona ini sehingga 

jumlah barang atau komoditas Indonesia menjadi berkurang. 

Pada kondisi tertentu bahwa lingkup ekspor impor akan memberi 

dampak yang sangat intesif dengan pertumbuhan ekonomi ketika ini di kelola 

dengan manusia-manusia yang mempuyai keilmuan dan keimanan yang tinggi 

dimana kedua aspek tersebut bersinergi dan akan menghasilkan inovasi dan 

kreativitas dalam hasanah neraca perdangan internasional dan terhindar dari 

adanya praktik ilegal atau pasar gelap yang akan merusak perdagangan 

nasional. Sehingga ini dibutuhkan atau kegiatan ekspor yang ada akan 

berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia atau Islamic human 

development index yang ada.  
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Berdasarkan pada variabel diatas menunjukkan bahwa setiap variabel 

dihipotesiskan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, Sehingga penulis menggunakan variabel-variabel tersebut dalam 

penelitian tesis ini. Disisi lain bahwa penggunaan variabel partisipasi angkatan 

kerja, pendapatan pajak, dan ekspor ini menjadi penting karena variabel 

tersebut dimungkinkan mempunyai efek yang dapat memberi dampak 

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia sebagai 

variabel moderasi penentu pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan 

ekonomi Indonesia segera membaik. 

Alasan kuat digunakan Islamic human development index sebagai 

variabel moderasi yaitu dapat ditinjau dari konsepnya dimana ketika di tinjau 

dari segi umum yaitu suatu indek pembangunan manusia yang mengukur 

capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, human development index dibangun 

melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur 

panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Sedangkan jika di 

tinjau dari segi syariah atau Islamic human development index bahwa ini 

memiliki arti lima hal yang menjadi prioritas yaitu agama (ad-dien), jiwa (an-

nafs), akal (al-„aql), keturunan (An-nasl), dan harta (al-maal). Ini dipenuhi 

dalam rangka pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya 

kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat 

(mencapai falah).
9
 Ketika angka perolehan I-HDI ini semakin tinggi berarti 

                                                             
9
Ibid. 
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manusia semakin sejahtera dan membentuk kualitas sumberdaya manusia 

unggul dan berkualitas yang dapat memaksimalkan kegiatan perekonomian. 

Partisipasi angkatan kerja diasumsikan memberi pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sebab partisipasi angkatan kerja ini merupakan rasio 

perbandingan orang kerja dengan seluruh penduduk usia kerja yang dapat 

menghasilkan pendapatan yang selanjutnya dapat digunakan untuk kebutuhan 

konsumsi barang atau jasa yang ini dapat berpengaruh langsung pada tingkat 

pertumbuhan ekonomi, dalam proses mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 

partisipasi angkatan kerja juga dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia 

atau I-HDI sehingga I-HDI memberi pengaruh dalam proses partisipasi 

angkatan kerja ke Pertumbuhan ekonomi.  

Sedangkan pendapatan pajak yang alokasi perolehan hasil pungutan 

ditujukan untuk pembangunan saranan dan prasaranan juga tidak luput 

campur tangan dari pengaruhnya kualitas sumberdaya manusia sebelum pada 

pertumbuhan ekonomi, sebab dengan adanya kualitas sumberdaya manusia 

yang unggul maka efisiensi dan produktifitas akan semakin tinggi yang akan 

menghasilkan output atau luaran yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu juga bahwa pada variabel ekspor yang pada kenyataannya 

memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebab aktivitas 

transaksinya akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, namun 

ketika sumber daya manusia yang dimiliki tidak mendukung maka kegiatan 

ekspor akan senantiasa tidak berkembang sehingga di butuhkan SDM 

berkualitas dalam meningkatkan kegiatan ekpor yang pada akhirnya akan 
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memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdapat perbedaaan hasil dalam 

penelitianya yang menunjukan bahwa pada variabel-variabel penelitian seperti 

ekspor, konsumsi yang di representasikan dengan partisipasi angkatan kerja, 

kualitas sumber daya manusia, dan pengeluaran pemerintah memiliki hasil 

yang beragam sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk 

meninjau lebih komprehensif, terlebih Indonesia sedang mengalami masa sulit 

dalam perekonomian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi 

menurun drastis, beberapa penelitian terdahulu menyarankan bahwa perlunya 

peningkatan tingkat konsumsi rumahtangga konsumen sehingga roda ekonomi 

bisa tetap berjalan demi memenuhi supplay dan demand antara rumah tangga 

konsumen dan rumah tangga produsen.  

Dalam penguatan angka konsumsi tersebut butuh masukan atau 

pendapatan yang siap dibelanjakan oleh konsumen untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi tersebut. Disisi lain bahwa untuk mendapatkan tingkat 

pendapatan yang lebih maka kemampuan manusia harus ditingkatkan dimana 

kualitas sumberdaya manusia menjadi diutamakan sebagai faktor 

penunjangnya. Begitupun sarana yang ada juga harus mendukung demi 

tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan adanya dana pemerintah 

yang diperoleh dari pendapatan pajak dan ekspor daerah. 

Disisi lain bahwa indeks pembangunan manusia dalam ekonomi Islam 

(I-HDI) menitik beratkan pada tingkatan kesejahteraan masyarakat yang adil 

didasarkan pada maqasyid syariah yang terdiri dari tiga tujuan dasar yaitu, 
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pendidikan individu, menegakkan keadilan dan memberi jaminan 

kesejahteraan untuk semua atau Maslahah. I-HDI ini ketika terpenuhi tiga 

tujuan dasar tersebut maka untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi akan 

lebih cepat karena sumberdaya manusianya sudah dibekali dengan pendidikan 

yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Negara. 

Berdasarkan pada uraian dan beberapa penelitian terdahulu bahwa 

variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangun manusia, 

pendapatan pajak daerah dan ekspor menjadi menarik untuk dibahas dalam 

kaitannya dengan pengaruh yang dapat ditimbulkan ke pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat memulihkan dari kondisi negatif 

(resesi) menjadi positif (terjadi pertumbuhan ekonomi Negara). Oleh karena 

itu penulis tertarik membahas hal tersebut dengan judul penelitian yaitu 

“Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Pajak Daerah, Dan 

Ekspor  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Pandemi Covid-19 

Dengan Islamic Human Development Index sebagai Variabel Moderasi” 
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B. Identifikasi Masalah 

Dalam masa pandemi seperti yang sedang dijalani oleh seluruh Negara 

termasuk Indonesia yang menyebabkan permasalahan ekonomi disemua sektor 

sehingga produktifitas suatu Negara menjadi menurun, bahkan dalam 

beberapa pengumuman media menunjukkan bahwa banyak Negara 

menyatakan resesi ekonomi seperti Amerika Serikat (AS)  Jerman, Perancis 

Italia, Korea Selatan,  Jepang, Hong Kong dan Singapura. Sehingga berbagai 

Negara mengupayakan untuk bangkit memulihkan kondisi perekonomianya, 

begitupun yang dilakukan oleh Negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 

sendiri pada dasarnya jika mengikuti perhitungan pengeluaran maka aspek 

yang paling fundamental adalah konsumen, investasi pemerintah dan impor-

ekspor dalam suatu Negara. 

Komposisi penyusun pertumbuhan tersebut merupakan kombinasi yang 

akan menentukan nilai dari produk domestik bruto Negara. Penelitian ini 

menggunakan variabel partisipasi angkatan kerja, Islamic Human Developmet 

Index, penerimaan pajak dan ekspor sebagai variabel yang diduga mempunyai 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab mempunyai implikasi secara 

langsung terhadap faktor penyusun pertumbuhan ekonomi berdasarkan konsep 

pengeluaran.  

C. Pembatasan Masalah 

Guna memperoleh batasan yang jelas serta berfokus terhadap masalah 

yang ada dan mencapai sasaran, perlu adanya batasan masalah, batasan 

masalah penelitian ini yaitu pada pertumbuhan ekonomi era pendemi covid-19 
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yang dilihat dari partisipasi angkatan kerja, pendapatan pajak daerah, ekspor 

dengan Islamic human development index sebagai variabel moderasi. Lokasi 

penelitian ini di Indonesia dengan 34 (tiga puluh empat) provinsi. 

Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik tahun 

2020 (dua ribu dua puluh). 

D. Perumusan Masalah 

1. Apakah partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di era pandemi covid-19 dengan Islamic human development 

index sebagai variabel moderasi? 

2. Apakah pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di era pandemi covid-19 dengan Islamic human development 

index sebagai variabel moderasi? 

3. Apakah ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di era 

pandemi covid-19 dengan Islamic human development index sebagai 

variabel moderasi? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh partisipasi angkatan kerja 

terhadap pertumbuhan ekonomi era pandemi covid-19 dengan Islamic 

human development index sebagai variabel moderasi. 

2. Untuk mengetahui dan meganalisis pengaruh pendapatan pajak terhadap 

pertumbuhan ekonomi era pandemi covid-19 dengan Islamic human 

development index sebagai variabel moderasi. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekspor terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah era pandemi covid-19 dengan Islamic 

human development index sebagai variabel moderasi. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari Penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menyediakan bukti 

empiris mengenai pengaruh partisipasi angkatan kerja, pendapatan pajak 

daerah, dan ekspor  terhadap pertumbuhan ekonomi era pandemi covid-19 

dengan Islamic human development index sebagai variabel moderasi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

menilai pengaruh partisipasi angkatan kerja, pendapatan pajak daerah, dan 

ekspor  terhadap pertumbuhan ekonomi era pandemi covid-19 dengan 

Islamic human development index sebagai variabel moderasi yang 

selanjutnya dapat dibuat kebijakan terkait guna menangani masalah 

pertumbuhan ekonomi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Konseptual 

Konsep pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh adanya 

sumberdaya manusia, stok barang modal, kapasitas lahan, sumber daya alam, 

dan teknologi.
10

 Menurut sudut pandang Adam Smith yaitu analisa sebab 

terjadinya pertumbuhan ekonomi dimana menurutnya konsep laissez-faire 

atau suatu sistem mekanisme yang diotorisasikan kepada pasar maka akan 

memberi dampak yang maksimal yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi 

optimum yang dicapai oleh masyarakat.
11

 Pencapaian tersebut dimotori oleh 

adanya perkembangan penduduk sebagai faktor penentu pendorong 

pembangunan, ini menunjukkan bahwa kuantitas sumber daya manusia sangat 

berperan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, sebab ketika faktor labour 

atau tenaga kerja tersedia dengan cukup maka ini akan mendukung setiap 

pembangunan yang dirancang oleh Negara dan dapat mempercepat laju 

pertumbuhannya, dimana ketersediaan penduduk tersebut akan menghasilkan 

output yang tinggi. Ketika hal tersebut berproses dengan maksimal dan 

                                                             
10 Rini Sulistiawati, “Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan 

Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Bisnis 

dan Kewirausahaan 2012, Vol. 3, No. 1, h. 29-50. 
11 Muhammad Chabibi, “Pertaruhan Politik Negara Atas Mekanisme Pasar (Studi 

Analisis Ekonomi Politik Menurut John Rawls) Indonesian Interdisciplinary”, Journal Of Sharia 

Economics (Iijse), Vol. 1. No. 2, Januari 2019, h. 16-28. 
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kontinuitas maka secara kumulatif ketercapaian pertumbuhan ekonomi suatu 

Negara akan semakin realistis.
12

 

Berbeda dengan cara pandang Adam Smit, bahwa David Ricardo Mill 

berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selama di pengaruhi oleh 

jumlah penduduk, justru kuantitas penduduk yang tinggi akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat sebab dalam jangka 

panjang pertumbuhan akan mencapai stationary state atau keadaan dimana 

pertumbuhan ekonomi berada pada titik terendah.
13

 Menurutnya bahwa jumlah 

sumberdaya alam yang tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk yang 

cenderung sedikitlah yang akan mendorong tingkat kesejahteraan, dimana 

tingkat pengembalian modal dalam arus investasi menjadi lebih tinggi 

sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin meningkat dan akan 

menciptakan dunia investasi baru yang pada akhinya akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Negara. Namun jika penduduk terlalu berlebihan maka 

yang akan terjadi adalah penurunan produktifitas penduduk karena terlalu 

banyak tenaga kerja yang digunakan (over labour).
14

 

Pandangan investasi tersebut juga didukung oleh konsep 

pertumbuhan ekonomi Schumpeter, dimana suasana investasi perlu 

ditingkatkan dan dibutuhkan inovasi dan pengembangan produk sehingga 

                                                             
12 Nurvita Sari, Yulmardi, Adi Bhakti, “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 

penduduk dan produktivitas tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi”,  e-

Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Vol. 5. No.1, 2016, h. 57. 
13 Djumadi, “Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam”, Jurnal  Tahkim, Vol. 

Xii, No. 1, 2016, h. 1-16. 
14 Ni Putu Ambar Pratiwi, I Gusti Bagus Indrajaya,” Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat 

Di Provinsi Bali”, Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol. 24 No. 2, 2019, h. 34. 



 

20 
 

akan menciptakan efisiensi dan peningkatan jumlah produksi barang, namun 

pandangan ini lebih menekankan pada bagaimana pengelolaan modal yang 

digunakan untuk kebutuhan investasi guna meningkatkan ekspansi kegiatan 

usaha yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Negara.
15

 

Konsep investasi dalam rangka penentu pertumbuhan ekonomi juga 

didukung oleh pemikiran Harrod-Domar, dimana ketika arus investasi yang 

meningkat maka akan menghasilkan output yang bertambah sehingga sisi 

permintaan akan terpenuhi.
16

 Ada beberapa hal yang menjadi syarat sehingga 

pertumbuhan tersebut dapat terealisasi, diantaranya adalah:
17

 

1. kapasitas barang modal terpenuhi 

2. Tabungan yang proporsional dengan pendapatan nasional  

3. Rasio tetap pada modal-produksi 

4. Perekonomian yang terjadi pada dua sektor 

Pandangan tersebut berasumsi bahwa variabel input akan sejalan 

dengan variabel output, dimana investasi yang meningkat akan menunjang 

kapasitas barang yang dihasilkan. 

Grand teori yang mendasarkan penelitian ini adalah teori Stakeholder, 

istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research 

Institute (RSI) pada tahun 1963. Freeman mendefinisikan bahwa stakeholder 

                                                             
15

 Sri Eka Astutiningsih dan  Citra Mulya Sari, “Pemberdayaan Kelompok Agroindustri 

Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur”, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 

Juni 2017; 02(1): 1-9 ISSN, h. 141-147. 
16 Jamaliah, “Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi Dengan Investasi di Kota 

Pontianak Kajian Model Granger”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan, 2018, Vol. 7, No. 

1, h. 20-32. 
17 Kurnia Maharani dan Sri Isnowati, “Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga 

Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah”, 

Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 2014, Vol. 21, No. 1, h. 62 – 72. 
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merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.
18

 Stakeholder teori 

merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara 

keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan 

terhadap organisasi. 

Sedangkan Wicks, A.C. and Harrison, J.S. mendefinisikan stakeholder 

ialah suatu individu, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan 

klaim terhadap sumberdaya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh 

hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauh 

mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utama 

(masyarakat sebagai stakeholder utama). Pemerintah selaku pemegang 

kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan 

rakyat selaku stakeholder. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan 

daerah, pendapatan daerah serta yang berupa aset untuk kesejahteraan rakyat 

sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan 

alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan rakyat. 

1. Teori Pertumbuhan Klasik 

Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa pendapatan nasional 

dan pendapatan perkapita akan semakin lambat pertumbuhannya apabila 

terdapat kekurangan penduduk, pendapatan perkapita lebih rendah 

dibandingkan produksi marginal, maka pertambahan penduduk dan 

                                                             
18

 Andrew C. Wicks and Jeffrey S. Harrison, „Toward a More Productive Dialogue 

between Stakeholder Theory and Strategic Management‟, Stekholder Management 1 (2017): h. 

249–273. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Andrew%20C.%20Wicks
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jeffrey%20S.%20Harrison
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meningkatnya pembangunan akan menaikkan pendapatan perkapita. Menurut 

pandangan ekonomi klasik, spesialisasi, efisiensi, dan pasar bebas merupakan 

tiga syarat mutlak yang diperlukan guna mencapai keserasian dalam 

kehidupan ekonomi dan kesejahteraan umum (Economic harmony and general 

welfare). 

Adam Smith adalah orang yang pertama membahas pertumbuhan 

ekonomi secara sistematis didalam dua buku  mahakaryanya yaitu “An Inquiry 

into the Nature And Causes of The Wealth of Nations dan Theory Of Moral 

Sentiments ”. Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan 

seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya 

terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan 

menciptakan efesiensi membawa kondisi ekonomi kepada full employment, 

dan jaminan pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. 

Kebijakan pasar bebas dan pengurangan campur tangan pemerintah dianggap 

mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut karna adanya campur 

tangan tersebut hanya akan mengganggu bekerjanya mekanisme pasar.
19

 

Jadi teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah suatu perekonomian 

akan berkembang apabila jumlah penduduk dan pembangunan terus 

meningkat dan akan memperluas pasar sehingga mendorong adanya 

spesialisasi, munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja 

kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2. Pertumbuhan Neo-Klasik 

                                                             
19

 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembanguna edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2015), h. 73. 



 

23 
 

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik ini berkembang sejak tahun 

1950-an. Teori ini menjurus pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi 

menurut pandangan ekonomi klasik. Salah satu Ekonom yang menjadi perintis 

dalam mengembangkan teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan. 

Menurut teori Solow-Swan ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada 

ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi 

modal). Berdasarkan penelitiannya, Solow menyatakan bahwa peran dari 

kemajuan teknologi didalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. 

Temuan Solow menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika 

Serikat yang mencapai 2,75 (dua koma tuju lima) persen per tahun pada 

periode 1909 sampai 1949, lebih dari  setengahnya 1,5 (satu koma lima) 

persen merupakan kemajuan dari teknologi, sedangkan sisanya disebabkan 

oleh pertambahan jumlah penggunaan faktor produksi.  Pandangan teori ini 

didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu 

bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat 

pemanfaatan penuh dari faktor-faktor produksinya. Dengan kata lain, 

perekonomian akan terus berkembang dan semua itu tergantung pada 

pertambahan penduduk, akumulasi kapitalis, dan kemajuan teknologi.
20

 

Teori pertumbuhan neo-klasik merupakan teori yang memusatkan inti 

teori kepada tiga faktor yaitu modal, kemajuan teknologi, dan tenaga kerja, 

teori ini meyakini bahwa apabila jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan 

maka akan meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya 

                                                             
20

Ibid. 
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kemajuan teknologi contohnya dibidang pembangunan infrastruktur, tenaga 

kerja tidak dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

secara nasional.  

3. Teori Keynesian 

Jhon Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku 

yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. 

Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul: The General 

Theory of Employment, Interest and Money dan diterbitkan pada tahun 1936 

(seribu sembilan ratus tiga puluh enam).
21

 Dalam bukunya Keynes 

berpendapat pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas 

barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan 

ekonomi yang dicapai suatu negara. Selain menerangkan faktor yang 

menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara dan keadaan yang 

menciptakan berbagai masalah, analisis makro ekonomi juga menjelaskan 

langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah 

tersebut.
22

 

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai sesuatu 

perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makro ekonomi. 

Dalam analisis ini ditunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan 

penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian 

dalam satu periode tertentu dan pendapatan nasional atau produksi nasional 

                                                             
21 Amin Pujiati, Toward the Ideal of Economic Thought: From the Philosophycal and 

Empirical Point of View, Fokus Ekonomi (FE), Agustus 2011, Hal. 114 – 124, Vol. 10, No. 2 
22  Achmad Subing, Pengaruh Pengeluaran Aggregat Terhadap Pertumbuhan PDRB dan 

Pengaruh Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier, terhadap Pengangguran dan 

Kemiskinan di Provinsi Lampung, Jurnal Ekonomi, Volume 15 Nomor 3, Oktober 2013, h.94. 
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yang tercipta.
23

 Dalam suatu perekonomian modern komponen dari 

pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan: 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga 

2) Investasi perusahaan-perusahaan 

3) Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah 

4) Ekspor 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

secara keseluruhan yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh 

nilai tambah (Added Value) yang terjadi.  Pertumbuhan ekonomi diartikan 

juga sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang 

dimana persentase pertambahan output lebih tinggi dari presentase 

pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka 

panjang bahwa pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.
24

 Jangka panjang 

berarti kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang 

sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan 

jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.  

Pertumbuhan Ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang 

menggambarkan  perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu 

                                                             
23 Baginda Persaulian, Hasdi Aimon, Ali Anis, Analisis Konsumsi Masyarakat Di 

Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02, h. 1-22 
24

 M.R.P. Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi, (PT Bumi Aksara: 

Jakarta, 2014), h. 56. 
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apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 
Rumus Menghitung tingkat 

Pertumbuhan Ekonomi :
 
 

 

  
         

    
      

Keterangan:                  

g    : Tingkat pertumbuhan ekonomi. 

GDP1   : Gross Domestic Product tahun satu (1)  

GDP0  : GDP tahun  sebelumnya.
25 

Adapun cara untuk melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional 

Bruto di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, dimana Produk 

Domestik Regional Bruto merupakan indikator utama yang digunakan 

dalam mengevaluasi kinerja setiap perekonomian suatu negara.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto 

semua barang dan jasa yang tercipta atau didapatkan dari daerah domestik 

suatu wilayah yang timbul akibat berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu 

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yg dimiliki 

residen atau non-residen.  

Dalam menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang 

dapat digunakan diantaranya: 

 

                                                             
25

 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta: PT Raja GRafindo, 

2015), h. 9. 
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1) Menurut Pendekatan Produksi  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai 

tambah atas harga dasar barang dan jasa yang didapatkan oleh berbagai 

unit produksi pada suatu wilayah pada jangka waktu tertentu 

(umumnya satu tahun) ditambah pajak atas produk neto (pajak kurang 

subsidi atas produk). 

2) Menurut Pendekatan Pendapatan  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa 

yg diterima oleh faktor- faktor produksi yang ikut serta pada proses 

produksi disuatu daerah pada jangka waktu tertentu (umumnya satu 

tahun). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan 

kompensasi pekerja, surplus usaha bruto, pendapatan campuran bruto, 

dan pajak kurang subsidi atas produksi dan impor.  

3) Menurut Pendekatan Pengeluaran  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran adalah 

ukuran dasar (basic measure) yang mendeskripsikan penggunaan atas 

barang dan jasa (product) yang didapatkan melalui kegiatan produksi. 

Dalam konteks ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pengeluaran mendeskripsikan output akhir berdasarkan proses 

produksi yang berlangsung pada batas-batas teritori suatu daerah. 
26

 

Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator 

penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam 

                                                             
26

 Ibid. 
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periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun antar dasar 

harga konstan, di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan diantaranya, 

pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 

pengeluaran. 

b. Konsep Islam Tentang Kebutuhan 

Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang 

kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan 

manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan 

mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri 

manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa 

sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Kardes, definisi kebutuhan yakni 

“A need is a fundamental physical or psychological state of felt 

deprivation”.
27

 Maksudnya kebutuhan adalah salah satu keadaan sesorang 

merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap pemuas dasar 

tertentu/hakekat biologis. Selanjutnya keinginan (wants), merupakan 

hastrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. 

Dari definisi kebutuhan dan keinginan dapat diambil kesimpulan 

bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan segala sesuatu yang 

diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan 

                                                             
27 Frank R. Kardes, Maria L. Cronley, dan Thomas W. Cline, Consumer Behavior, 

(Mason: South-Western Cengage Learning, 2011), h.190. 
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mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan adalah cerminan perasaan 

ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dicapainya. 

Akan tetapi hal tersebut tidak didukung pendapat yang 

disampaiakn oleh Imam Al-Ghozali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan 

dan keinginan itu berbeda jauh. Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan 

adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan 

dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan 

fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan 

beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, 

maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana 

dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang 

berlaku.  

Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan 

utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, 

maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu (syahwat), dengan 

adanya hawa nafsu ini maka muncullah keinginan dalam diri manusia. 

Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 

tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. 

1) Dharuriyat (primer) 

Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling 

penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup 

layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam 

didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, khifdu din (menjaga 
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agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu „aql (menjaga akal), 

khifdu nasl (menjaga keturunan), dan khifdu mal (menjaga harta). 

Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syariat Islam diturunkan.  

Oleh sebab itu tujuan yang bersifat dharuri adalah tujuan utama 

untuk pencapaiaan kehidupan yang abadi bagi manusia Lima 

kebutuhan dharuriyah tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu 

kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau 

mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat 

kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

2) Hajiyat (sekunder) 

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan 

setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak 

terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat 

manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari 

kebutuhan dharuriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, 

menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih 

baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila 

kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam 

keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya 

jenjang hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, 

menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyat. Atau lebih 
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spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan 

kesulitan manusia di dunia.
28

 

3) Tahsiniyat (tersier) 

Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam 

kelima hal pokok yaitu khifdu din (menjaga agama), khifdu nafs 

(menjaga kehidupan), khifdu aql (menjaga akal), khifdu nasl (menjaga 

keturunan), serta khifdu maal (menjaga harta) serta tidak menimbulkan 

kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan 

dharuriyah dan kebutuhan hajiyat terpenuhi, kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan pelengkap. 

c. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam mementingkan nilai keadilan dibandingkan hasil. Pertumbuhan 

ekonomi sebenarnya telah mendahului sistem kapitalisme atau marxisme 

yang berkembang dibarat. Dalam kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf 

yang mengungkapkan harga dalam pembahasan tentang pertumbuhan 

ekonomi, dimana ia menetapkan saran bagi khalifah Harun Al- Rasyid 

untuk mengatur pajak. 

Menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan 

distribusi pendapatan yang merata akan lebih baik daripada tingkat 

pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak diiringi dengan distribusi yang 

merata. Namun demikian, yang lebih baik dari keduanya adalah 

pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak 
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alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan yang 

merata.
29

 Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan yang diharapkan terus menerus dari tingkat pertumbuhan 

dan distribusi pendapatan yang merupakan faktor produksi yang 

seharusnya mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.  

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan 

keadilan diantara manusia. Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil 

dalam Al-Qur‟an. Allah berfirman dalam QS. An- Nahl ayat 90:  

 

ِه َوإٌِتَآي ِ ِذي ٱۡلقُۡربَىَٰ َوٌَۡنهَىَٰ َعِه ٱۡلفَۡحَشآِء َوٱۡلُمنَكِر وَ  ۡحَسَٰ َ ٌَۡأُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡۡلِ ًِِۚ ٌَِعظُُكۡم ۞إِنَّ ٱَّللَّ ٱۡلبَۡغ

  ٠٩لََعلَُّكۡم تََركَُّروَن 

  

A rtinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.” 
30 

 

Dalam Ayat di atas Allah menjelaskan bahwa kita sebagai Khalifah 

hendaknya bersikap adil dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia 

tanpa memandang status sosialnya. Allah melarang kita berbuat kejahatan 

pada sesama muslim, Allah memberikan cobaan kepada kita tidak lain 

hanya untuk menguji hambanya dan menjadikan ujian tersebut sebagai 

pelajaran dalam hidupnya. 

Adapun asas-asas pertumbuhan ekonomi dalam Islam ada empat, 

yaitu:  

                                                             
29
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1) Tauhid  

Konsep tauhid adalah menjelaskan hubungan sesama manusia 

dengan Allah. Manusia harus patuh kepada Allah SWT, kepatuhan 

manusia kepada Allah dilihat dari tingkah laku atau tindakan mereka 

mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya dengan cara 

yang ikhlas dan menyeluruh. 

2) Rububiyyah 

Konsep yang menerangkan sifat Allah. Sifat Allah adalah sebagai 

penguasa di alam ini. Dia yang berkuasa membuat peraturan untuk 

menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya sempurna dan 

sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga, mengawal, menampung 

dan mengurus kehidupan mahkluk ke arah kesempurnaan. 

3) Khalifah  

Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini. Tanggung jawab 

utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah dalam segala aspek 

seperti akhlak, ekonomi, politik dan sosial. Sebagai pemegang 

amanah, manusia tidak boleh merusak alam ini. Pembangunan yang 

hendak dijalankan adalah memberi kebaikan seperti yang diajarkan 

oleh Allah melalui nabi-Nya. Oleh karena itu, manusia wajib 

menghindari dari melakukan pembangunan dapat merusak, yaitu 

pembangunan yang membawa kepada keruntuhan, kekacauan, dan 

kezaliman/tidak adil. 
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4) Tazkiyah  

Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan 

pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. Tazkiyah melibatkan 

proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat 

manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan 

sejahtera. Manusia perlu menyucikan hubungan antara dirinya dengan 

Allah, manusia dan makhluk lain di dunia.
31

 Perbedaan yang paling 

utama antara konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam dan 

konvensional adalah terletak pada asas yang dipakai, di dalam Islam 

unsur spritualitas (Agama) menjadi prioritas utama, arti agama adalah 

ajaran agama yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Adapun asas-

asas pertumbuhan dalam Islam ada empat yaitu, Tauhid, Rububiyyah, 

Khalifah, dan Tazkiyah.  

5. Partisipasi Angkatan Kerja 

a. Angkatan Kerja 

Sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai 

pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan, tapi secara aktif atau pasif 

mencari pekerjaan, disebut angkatan kerja. Dengan kata lain juga dapat 

dikatakan, bahwa angkatan kerja ialah bagian penduduk yang mampu dan 

bersedia melakukan pekerjaan. Kata “mampu” di sini menunjuk kepada 

tiga hal. Pertama, mampu fisik, yaitu sudah cukup umur, jasmani cukup 
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kuat, dan tidak mempunyai cacat badan yang menghilangkan 

kemampuannya untuk melakukan pekerjaan.  

Kedua, mampu mental, mempunyai mental yang sehat, dan tidak 

memiliki kelainan atau penyakit psikis yang tidak memungkinannya untuk 

melakukan pekerjaan yang normal. Ketiga, mampu yuridis, yaitu tidak 

kehilangan kebebasan untuk memiliki dan melakukan pekerjaan. 

Sedangkan kata “bersedia” berarti orang yang bersangkutan dapat secara 

aktif, maupun secara pasif atas kemauannya sendiri mencari pekerjaan. Di 

sini tidak ada unsur paksaan dan yang ada ialah kebebasan pribadi untuk 

memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya.
32

 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja adalah 

penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya 

pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan 

yang bukan angkatan kerja yakni penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) 

yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan 

lainnya selain kegiatan pribadi.
33

 

Angkatan kerja juga sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Todaro dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga 

komponen penentu utama yaitu: akumulasi modal yang meliputi semua 

bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan 

fisik, dan sumberdaya manusia, pertumbuhan penduduk yang 
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meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang, kemajuan 

teknologi.
34

 

b. Pengertian Partisipasi Angkatan Kerja 

Partisipasi Angkatan Kerja adalah Penduduk yang termasuk bukan 

angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang 

masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan 

lainnya selain kegiatan pribadi.
35

 Partisipasi angkatan kerja adalah suatu 

kelompok penduduk tertentu dimana dapat dihitung dari perbandingan 

antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam 

kelompok yang sama.
36

 Partisipasi Angkatan Kerja menyimpulkan bahwa 

untuk seluruh pendapat dalam usia kerja dan dapat pula dinyatakan bentuk 

suatu kelompok tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok wanita 

dikota, kelompok tenaga terdidik, kelompok umur 10-14 tahun di desa dan 

lain sebagainya. Secara singkat partisipasi angkatan kerja sama dengan 

jumlah angkatan tenaga kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja dalam 

suatu kelompok yang sama. 

c. Faktor-faktor Partisipasi Angkatan Kerja 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya partisipasi 

angkatan kerja, antara lain : 
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a) Jumlah penduduk bersekolah Semakin besar jumlah penduduk yang 

bersekolah, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin 

kecil partisipasi angkatan kerja. Hal ini dipengaruhi tingkat penyediaan 

fasilitas pendidikan dan tingkat penghasilan keluarga.  

b) Umur Penduduk berumur muda pada umumnya belum mempunyai 

tanggung yang tidak begitu besar sebagai pencari nafkah untuk 

keluarga bahkan mereka umunya bersekolah. Penduduk 

dikelompokkan umur 22-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya 

dituntut untuk wajib mencari nafkah dan oleh sebab itu partisipasi 

angkatan kerja relatif besar. Sedangkan penduduk diatas usia 55 tahun 

kemampuan bekerja sudah menurun, dan partisipasi angkatan kerja 

umumnya rendah. 

c) Jumlah penduduk mengurus rumah tangga Semakin banyak anggota 

dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil 

partisipasi angkatan kerja. Suatu keluarga menentukan siapa bekerja, 

mengurus rumah tangga, dan bersekolah.  

d) Tingkat upah Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin 

banyak anggota keluarga yang tertarik masuk industri atau dengan kata 

lain semakin tinggi partisipasi angkatan kerja.  

e) Tingkat pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga, keluarga 

berpendapatan bahwa besar relatif terhadap biaya hidup sehari-hari 

cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi 

partisiapasi angkatan kerja relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang 
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biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilnya cenderung 

untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga bekerja, jadi partisipasi 

angkatan kerja relatif tinggi.  

f) Tingkat pendidikan Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak 

waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi kaum wanita, 

dengan semakin tinggi pendidikan kecenderungan untuk bekerja 

semakin besar, partisipasi angakatan kerja akan semakin besar juga.  

g) Kegiatan ekonomi program pembangunan di satu pihak menuntut 

keterlibatan lebih banyak orang. Dilain pihak program pembangunan 

menumbuhkan harapan-harapan baru harapan untuk dapat ikut 

menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan 

partisipasi kerja. Jadi semakin bertambah kegiatan ekonomi maka 

partisiapasi angakan kerja semakin besar. 

d. Konsep Tenaga Kerja menurut Perspektif Islam 

Kerja sebagai sebuah aktivitas yang menjadikan manusia produktif dan 

bernilai di mata Allah dan Rasulnya serta di mata masyarakat. Menurut Ibn 

Khaldun kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang 

diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari 

hasil kerja. Adapun tenaga kerja sebagai pelaku dalam aktivitas kerja kini 

memiliki makna yang cukup luas. Dahulu mungkin masih sebatas 

diartikan sebagai modal produksi yang dimanfaatkan dari fisik manusianya 

saja yang bermanfaat bagi kelangsungan usaha. Namun kini tidak hanya 

mencakup kegiatan fisik yang dapat dimanfaatkan dan disebut tenaga kerja 
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melainkan secara utuh sumber daya manusia tergolong sebagai tenaga 

kerja karena selain kegiatan fisik juga mencakup kemampuan non fisik 

seperti ide dan kreativitas. Tujuan utama bekerja adalah untuk memenuhi 

kebutuhan dasar kehidupan, seperti kepemilikan yang halal dan tercukupi 

kebutuhan dasar manusia untuk mampu hidup berkelanjutan.
37

 

Rosyidi mengartikan secara rinci istilah tenaga kerja kedalam istilah 

human resource dimana didalamnya terkumpul semua atribut atau 

kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan 

dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Definisi ini semakin 

meluaskan pandangan kita akan makna tenaga kerja yang terdapat unsur-

unsur yang berada didalamnya seperti intelektual, keterampilan, kejujuran, 

ketakwaan, tanggung jawab dan lan-lain.
38

 

Kerja dan tenaga kerja dalam Islam menjadi kewajiban bagi umat yang 

mampu untuk mencapai sebuah kesuksesan bahkan memiliki kemuliaan 

tersendiri hingga telah tertulis didalam Al-Qur‟an. Firman Allah di surah 

An-Najm ayat 39 tertulis:  
ۡۡ َۡياَۡشََعَّٰ ۡإَِّلَّ ٌِ نَسَّٰ ِ

نۡهَّي َسۡلِۡل 
َ
 ٣٩َۡوأ

Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya.
39 

Menurut ayat ini, tidak ada jalan mudah menuju kesuksesan karena 

untuk mencapainya dibutuhkan perjuangan dan usaha. Kerja keras sebagai 
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bentuk usaha dan semakin tinggi usahanya maka semakin tinggi pulalah 

imbalan yang akan diterima. Oleh karena itu dalam Islam mendorong 

umatnya yang menjadi tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas diri baik 

melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan juga peningkatan kualitas 

diri dari sisi moral. 

Fauzia dan Riyadi mengemukakan bahwasanya Islam mengakui 

adanya perbedaan kompensasi di antara pekerja, atas dasar kualitas dan 

kuantitas kerja yang dilakukan,
40

 sebagaimana yang dikemukakan dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Ahqaf ayat 19: 

َْنۡ ًُ وَ ََّۡلُۡيظ  ى  ُِ َۡو ى  ُّ َمَّٰوَ غ 
َ
ۡأ ى  ُّ َّْفَِي َۡوِِلُ ْْۖ ْا وُ ًِ اَۡغ ًَّ َۡدَرَجَّٰٞجّۡمِ ّٖ

 ١٩َۡوهُِكّ
Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 

(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
41

 

Menurut Huda et al Islam memandang kerja sebagai unsur produksi 

didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk 

memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan 

dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi 

kebutuhan manusia, sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan 

ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan 

imbalan yang pantas.
42

 Kesatuan dari kerja dan tenaga kerja dalam 

mengelola amanah Allah secara bertanggung jawab dan mampu 

menghasilkan sesuatu yang membawa manfaat atau maslahah. Seorang 
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pelaku ekonomi yang Islami akan berorientasi mencari maslahah 

maksimum, karenanya mereka tidak hanya mempertimbangkan manfaat 

dari kerja yang dilakukan, tetapi juga kandungan berkah yang ada dalam 

kerja yang bersangkutan.
43

 

Kerja dalam Islam juga mencakup potensi fisik serta non fisik. 

Menurut Chaudhry Al-Qur‟an merujuk kepada kerja manual ketika ia 

berbicara mengenai pembangunan bahtera oleh Nabi Nuh, manufaktur 

baju perang oleh Nabi Dawud, memelihara domba oleh Nabi Musa dan 

pembangunan dinding oleh Dzul-Qarnain, merujuk pula kepada tenaga 

kerja intelektual ketika disebutkan riwayat Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk 

mengawasi perbendaharaan negara oleh rajanya.
44

 

Hal ini menunjukkan kemuliaan kerja baik manual atau secara fisik 

maupun intelektual didalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah 

berikut didalam surah Saba ayat 10-11: 

ََۡلُۡ ََلَّا
َ
َۡوأ ْۖ َ ي  َۡوٱهطَّ ۥ ُُ َۡيَػ ّوِِِب

َ
ۡأ َْۖۡيَِّٰجَتاُل ٗلا ۡفَض  ََّا ِۡي َۡداوُۥَد ََا َۡءاحَي  ۞َوهََقد 

َِديَدۡ ا١٠ۡۡٱۡل  ًَ ِ ۡة إِّّنِ ْۡۖ ْاَْۡصَّٰوًِحا وُ ًَ َوٱع  دِِۖۡ ِِۡفۡٱلَّسَّ  ر  َۡوقَّدِ َۡسَّٰتَِغَّٰجّٖ ن  ًَ ِنۡٱع 
َ
أ

وَُْنۡةَِصيٞۡ ًَ  ١١َۡتػ 
Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia 

dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, 

bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan 

besi untuknya.  (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah 

anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku 

melihat apa yang kamu kerjakan.
45 

 

                                                             
43

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam .(Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), h. 78. 
44

Chaudhry, Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: 

Kencana, 2012), h. 67. 
45

 Kementrian Agama RI, op, cit., h. 429. 



 

42 
 

Ayat diatas menunjukkan kemuliaan kerja dan tenaga kerja dalam 

Islam dan bagi tenaga kerja yang mencari nafkah dengan tangannya 

sendiri amat dihormati. Bentuk tenaga kerja baik fisik maupun non fisik 

tidak dibeda-bedakan dalam Islam. 

Hal yang sering kita kenal dalam pemanfaatan tenaga kerja adalah 

melalui kontrak tenaga kerja (ijarah) dan diberikan imbalan (ujrah) 

kepadanya. Menurut Suhendi ijarah difahami sebagai menukar sesuatu 

dengan ada imbalannya dimana seorang musta‟jir (orang yang 

mengontrak tenaga) memberikan imbalan atas pertukaran jasa dari 

seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya).
46

  

Hubungan antara musta‟jir dan ajir dalam Islam telah diatur secara 

jelas dengan menjunjung nilai-nilai Islam dalam berakhlak dan adanya 

pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja kepada musta‟jir (majikan). 

Menurut Chaudhry hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai 

berikut: Hak-hak tenaga kerja mencakup:
47

  

1) memperlakukan tenaga kerja dengan menjunjung persaudaraan dan 

kesamaan di antara umat muslim tanpa membeda-bedakan golongan, 

ras, dan status sosial 

2) kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada tenaga 

kerja. 

3)  Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran 

upah artinya pembuatan kontrak kerja secara tertulis dengan 
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pemberitahuan ketentuan upah secara jelas di awal kontrak kerja adalah 

wajib adanya dan pembayarannya tidak ditunda-tunda. Seperti  dalam 

hadits, “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya 

kering” (HR. Ibnu Majah) 

4) Tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar 

kekuatan fisiknya, jika pekerjaan itu berat dan pekerja tidak dapat 

mengerjakannya maka hendaklah majikan membantunya 

5) Penjaminan kesehatan yang cukup bagi tenaga kerja oleh majikan. 

Kewajiban tenaga kerja adalah hak majikan, adapun kewajiban tenaga 

kerja yaitu:  

1) Memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja 

dengan sungguh- sungguh, jujur dan komitmen tinggi,  

2) Sepenuh hati dalam mengambil ilmu dan manfaat dari pelatihan agar 

dapat meningkatkan kemampuan serta kualifikasinya,  

3) Secara moral, tenaga kerja terikat untuk selalu setia dan menjaga 

amanah dalam bekerja,  

4) Menjaga fisik untuk mencapai efisiensi tenaga kerja dan lebih 

produktif,  

5) Kepemilikan pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan 

pelayanan secara bertanggung jawab, hal ini menunjukka kualitas-pun 

ditekankan dalam Islam seperti dalam Al-Qur‟an menyebut cerita 

tentang Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk menangani gudang dan 

lumbung di kekaisaran Mesir, di surah Yusuf ayat 55 sebagai berikut:  
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ۡ ۡرِضِۖۡإِّّنِ
َ ۡٱۡل  ٌِ ِ َۡخَزآن َّٰ

َػو ِِنۡلََعَ َۡغوِيٞىۡقَاَلۡٱج  ٌٌ ِِي ََ ۡ٥٥ۡ 
Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara 

(Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan"
48 

Konsep Islam dalam memandang hubungan tenaga kerja, seperti 

antara pemberi kerja dengan pekerja diharapkan dapat saling memberikan 

manfaat serta saling menghargai satu sama lain, yang secara terang dapat 

terselesaikan melalui perjanjian kerja. Islam menghargai kompetensi 

tenaga kerja, sebagaimana Allah tidak membebankan kepada manusia 

diluar batas kemampuannya. Pekerjaan dipandang sebagai bagian dari 

Ibadah sehingga bagaimana manusia dapat memanfaatkan kemampuannya 

seoptimal mungkin guna menghasilkan daya hasil yang baik dan mampu 

memenuhi keseimbangan kebutuhan dasar hidupnya dan kehidupan 

sosialnya. 

e. Partisipasi Angkatan Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam ekonomi Islam pada tenaga kerja adalah segala usaha dan 

ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk 

mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang 

dilakukan fisik atau pikiran. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan 

memproduksi, bahkan menjadikannya sebuah kewajiban terhadap orang-

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

setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam 

QS. An-Nahl : 97 
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جۡ 
َ
ۡأ ى  ُّ ََّ ِزيَ َْۖوََلَج  َۡطّيَِتثا ةا َّْٰ َي ََ ۥۡ ُُ ََّ يِيَ َُح  ۡفَوَ ٌٞ ِي ُۡمؤ  َْ ُِ َۡو ٍََثَّٰ

ُ
ۡأ و 
َ
اّۡيٌَِۡذَلٍرۡأ َنَۡصَّٰوِحا ًِ َۡغ  ٌ ىَۡي ُِ َر
وَُْنۡ ًَ ْاَْۡيػ  َۡياََۡكٍُ ٌِ َص  َ

َ
 ٩٧ۡةِأ

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)
49 

Al-qur‟an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan 

menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk 

bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk 

kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan 

dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat, antara lain:
50

 

a) Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak 

dimanfaatkan oleh satu orang pun)  

b) Menggali kandungan bumi 

c) Berburu 

d) Makelar (samsarah) 

e) Peseroan antara harta dengan tenaga (mudharabah) 

f) Mengairi lahan pertanian (musaqat) 

g) Kontrak tenaga kerja (ijarah) 

6. Pendapatan Pajak Daerah 

a. Definisi Pendapatan Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak 

                                                             
49

 Kementrian Agama RI, op, cit., h. 278. 
50

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali pers 2013), h.19. 



 

46 
 

daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang 

ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan 

dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak 

daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-

lain. Data LTR dalam riset ini diperoleh dari laporan statistik keuangan 

pemerintah provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 

dalam bentuk nominal dan dilogarita manaturalkan untuk tujuan 

pengujian model penelitian. Selain itu dalam penggunaan teori 

perpajakan juga teori Davey yaitu sistem perpajakan yang baik dapat 

memungkinkan terlaksananya stabilitas ekonomi dan pertumbuhan 

ekonomi. Menurut Lincoln Arsyad suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan 

membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta 

untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan 

ekonomi) dalam wilayah tersebut.
51

 

b. Tolak Ukur Pajak Daerah 

Tolak Ukur Untuk Menilai Potensi Pajak Daerah Menurut Davey
52

 

terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu:  

Kecukupan dan Elastisitas kemampuan untuk menghasilkan 

tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas 

kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya 
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berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan 

terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk 

dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal inielastisitas 

mempunyai dua dimensi yaitu:  

1) Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.  

2) Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut. 

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan 

selama beberapa tahun dengan perubahan–perubahan dalam indeks 

harga, penduduk maupun pendapatan nasional perkapita (GNP).  

b) Keadilan Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa 

beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua 

golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan 

masing–masing golongan.  

c) Kemampuan administrasi Kemampuan administrasi yang dimaksud 

disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan 

biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak 

sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.  

d) Kesepakatan Politis Kesepakatan politis diperlukan dalam 

pengenaan pajak, penetapan strukturtarif, memutuskan siapa yang 

harus dibayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan 

memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. 
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c. Pajak Dalam Ekonomi Islam 

Pengertian pajak dalam ekonomi islam Yusuf Qardhawi 

berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib 

pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, 

tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 

merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan 

lain yang ingin dicapai oleh negara.
53

 

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat 

islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sitem 

kapitalis, yaitu: 

a) Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya 

boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. 

Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa 

dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun 

tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik).Sedangkan pajak 

dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi). 

b) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk 
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seluruh warga tanpa membedakan agama.
54

 

Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-

muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan 

muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi. 

c) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak 

dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif 

konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti 

PBB. 

Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan 

yang diperlukan, tidak boleh lebih. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila 

sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan 

dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.
55

 

7. Ekspor  

a. Definisi Ekspor 

Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita 

miliki kepada bangsa lain atau Negara asing dengan ketentuan 

pemerintah dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, 

serta melakukan komunikasi dengan bahasa asing. Jadi hasil yang 

diperoleh dari kegiatan mengekspor adalah berupa nilai sejumlah uang 

dalam valuta asing atau biasa disebut dengan istilah devisa yang juga 

merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Yang dimaksud 

dengan ekspor adalah kegiatan perdagangan yang memberikan 
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rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang 

menyebabkan timbulnya industri-industri pabrik besar, bersamaan 

dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang efisien.
56

 

Ekspor merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh 

individu atau badan usaha dan lembaga yang bertujuan untuk 

melakukan perdagangan (trading) antar negara. Sedangkan menurut 

undang-undang kepabeanan Pasal 1 ayat 14 bahwa pemerintah 

meningkatkan cadangan devisa dengan mengembangkan arus ekspor. 

Maka dari itu pemerintah melakukan himbauan agar setiap barang 

yang ingin keluar Indonesia atau disebut ekspor agar dimudahkan 

tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang terkecuali untuk ekspor 

barang.  

Sedangkan menurut Undang-Undang Kepabean Nomor 17 Tahun 

2006 (dua ribu enam) bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan 

barang produksi dari dalam negeri ke luar negeri untuk menghasilkan 

devisa. Menurut Amir 2000 (dua ribu), mengemukakan pendapat 

tentang pengertian ekspor adalah perdagangan atau pertukaran barang-

barang dari dalam negeri ke luar negeri yang melewati batas negara. 

Ekspor adalah proses pertukaran barang dari suatu negara ke negara 

lain yang mendapat izin secara legal untuk melakukan ekspor. Ekspor 

merupakan bagian penting dalam memberikan neraca pembayaran dari 

negara. 
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Dari pandangan tersebut dapat di tarik  kesimpulan bahwa teori 

ekspor merupakan suatu kegiatan menjual atau menyalurkan barang 

dari dalam negeri. Beberapa negara termasuk Indonesia perdagangan 

luar negeri khususnya ekspor memiliki peranan yang sangat penting 

yaitu sebagai penggerak perekonomia nasional dan penunjang 

cadangan devisa. 

b. Teori Ekspor 

Teori Perdagangan Internasional Menurut Tambunan, dalam 

perdagangan internasional terdapat 2 teori yaitu teori klasik dan teori 

modern.  

1) Teori Klasik  

a. Keunggulan Absolut  

Teori yang dari Adam Smith mengenai tentang teori 

keunggulan absolut biasa disebut dengan teori murni 

perdagangan Internasional. Dasar dari pemikiran dari teori ini 

yaitu bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap 

ekspor dari jenis barang tertentu. Dimana negara tersebut 

mempunyai keunggulan absolut (absolute advantage) dan tidak 

memproduksi atau melakukan impor jenis barang lain dimana 

negara tersebut tidak mempunyai keunggulan absolut (absolute 

disadvantage) terhadap negara lain yang memproduksi jenis 

barang yang sama. Dengan kata lain, suatu negara yang akan 

………………………………....................................................
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melakukan kegiatan ekspor atau impor dengan jenis barang dan 

negara tersebut dapat memproduksi atau tidak dapat 

memproduksi barang yang lebih efisien dan harga yang murah 

di bandingkan dengan negara lain.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ini menekankan bahwa 

efisien dalam penggunaan input, yakni tenaga kerja, di dalam 

proses produksi sangan menentukan keunggulan dan tingkat 

daya saing.  

b. Teori Keunggulan Koperatif  

Dalam teori keunggulan Koperatif yang di kemukakan oleh 

J.S. Mill dan David Ricardo merupakan kritik dan 

penyempurnaan terhadap teori Adam Smith yaitu teori 

Keunggulan Absolut. Dasar pemikiran kedua tokoh ekonomi 

ini adalah bahwa terjadinya perdagangan Internasional pada 

dasarnya tidak berbeda. J.S. Mill memiliki anggapan bahwa 

suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang 

tertentu bila negara tersebut mempunyai keunggulan kompartif 

(comparative advantage) terbesar dan akan mengkhususkan diri 

pada impor biar negara tersebut memiliki kerugian jika 

melakukan kegiatan ekspor barang, jika barang itu di produksi 

dengan biaya yang lebih rendah, dan akan melakukan kegiatan 

impor barang bila barang itu di produksi dalam negeri akan 

memerlukan biaya produksi lebih tinggi.  
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Sedangkan menurut David Ricardo adalah bahwa antara 

dua negara akan melakukan pergangan ekspor atau impor jika 

masing-masing negara memiliki biaya relatif rendah untuk jenis 

barang yang berebeda. Jadi, David Ricardo menekankan pada 

perbedaan efisiensi relatif antar negara dalam memproduksi 

dua atau lebih jenis barang yang menjadi dasar terjadinya 

perdagangan Internasional. 

c. Ekspor dalam Ekonomi Islam 

Eks por merupakan suatu perdagangan Internasional dimana 

Negara  domestik menjual barang kepada Negara asing. Sehingga 

ekspor ini merupakan suatu tindakan perdagangan oleh dua atau lebih 

pihak dalam suatu transaksi jual-beli.
57

 Sejak jaman Rasulullah 

perdagangan sudah ada, bahkan Rasulullah sendiri merupakan seorang 

pedagang. Perdagangan adalah usaha produktif yang dicontohkan oleh 

Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat Rasulullah kebanyakan 

golongan muhajirin juga merupakan seorang pedagang seperti Abu 

Bakar, Umar, Usman dan sebagainya.
58

 Tentang diperbolehkannya 

perdagangan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 

275: 
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يۡ  ۡٱلشَّ ُُ ِيَۡيَخَختَُّط ُْمۡٱَّلَّ اَۡيُق ًَ َۡل اََّْۡلَۡيُقُْمَْنۡإَِّلَّ َّْٰ ُكوَُْنۡٱلّرِبَ
 
ۡيَأ ٌَ ِي ۡٱَّلَّ ِّۚ ّسِ ًَ ۡٱل  ٌَ ِۡي ٌُ َطَّٰ

ٌ ًَ َۡف ِّْۚ ا َّْٰ ۡٱلّرِبَ َم رَّ ََ َۡو َع َي  ۡٱۡل  ُ ۡٱَّللَّ نَّ ََ
َ
َۡوأ َْۗ ا َّْٰ ۡٱلّرِبَ ُن ِۡيث  ُع َي  ۡٱۡل  ا ًَ ۡإِنَّ ْ ا ْٓ ُ ۡقَال ى  ُّ نَّ

َ
ۡةِأ َّٰلَِك َجآَءهُۥَۡۡذ

ََۡعَدۡفَۡ  ٌ َوَي ِْۡۖ ۡإََِلۡٱَّللَّ ۥٓ ُرهُ م 
َ
ۥَۡياَۡشوََفَۡوأ ُُ ۡفَوَ ّبُِِۦۡفَٱٍَخََهَّٰ ْ ِغَظثّٞۡيٌِۡرَّ َحَُّٰبَۡم ص 

َ
ْوَلَٰٓهَِكۡأ

ُ
أ

وَنۡ اَۡخَِِّٰلُ َّ ۡفِي ى  ُِ  ٢٧٥ۡٱَلَّارِِۖۡ
Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual 

beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.
59 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan segala 

jenis transaksi jual beli dan mengharamkan jenis transaksi riba, karena 

riba dapat merugikan salah satu pihak.Perdagangan dapat membangun 

sistem perekonomian yang kuat. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Said 

bin Mansur bahwa Naim bin Abdurrahman dan yahya bin Jabir 

meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sembilan Dari 

Sepuluh Rezeki Diperoleh Dari Perdagangan Da Sepersepuluh Diperoleh 

Dari Peternakan”. Diriwayatkan oleh Iman Malik dari Umar r.a berkata: 

“Aku nasihatkan kepadamu untuk berdagangan, sehingga orang-orang 

merah ini (bukan arab) tidak menjadi halangan bagimu dalam urusan 

keduniaan”.
60

 Dengan demikian, apabila orang- orang musli 

meremehkan perdagangan dan meninggalkannya, maka umat lain akan 
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mengambil alih serta mengendalikan dunia perdagangan sedemikian 

rupa sehingga umat Islam akan bergantung pada umat lain. 

Sebagai sebuah agama dan ideologi, Islam memiliki sejumlah 

regulasi mengenai perdagangan internasional yang sangat kontras 

dengan perdagangan internasional. Pertama, aktivitas perdagangan 

merupakan  hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan 

internasional melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka 

negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung jawab untuk 

mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan 

syariah. Perdagangan internasional tanpa adanya control dan intervensi 

negara sama dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur 

rakyatnya. 
61

 

Padahal Rasulullah SAW bersabda : “Imam itu adalah pemimpin 

dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.” Kedua, seluruh 

barang yang halal pada dasarnya dapat diperniagakan ke negara  lain.  

Meski  demikian ekspor komoditas tertentu dapat dilarang  oleh  khalifah  

jika  menurut ijtihadnya bisa memberikan dharar bagi negara Islam. 

Misalnya ekspor senjata atau bahan-bahan yang bisa memperkuat 

persenjataan negara luar, seperti uranium, dll. Sebab, komoditas 

semacam ini bisa memperkuat negara luar untuk melakukan perlawanan 

kepada negara Islam. 

Khalifah juga boleh melarang ekspor komoditas tertentu yang 
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jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan di dalam negeri, sehingga 

kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Dalam kaedah ushul dinyatakan : 

Setiap bagian dari perkara yang mubah jika ia membahayakan atau 

mengantarkan pada bahaya, maka bagian tersebut menjadi haram 

sementara bagian lain dari perkara tersebut tetap halal.” Ketiga, hukum 

perdagangan internasional dalam Islam disandarkan pada 

kewarganegaraan pedagang (pemilik barang), bukan pada asal barang. 

Jika pemilik barang adalah warga negara  Islam,  baik Muslim maupun 

kafir dzimmi, maka barang yang dia impor tidak boleh dikenakan 

cukai.
62

  

Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang 

memungut cukai”. Namun jika barang yang masuk ke wilayah negara 

Islam adalah milik warga negara asing, maka barang tersebut dikenakan 

cukai sebesar nilai yang dikenakan negara asing tersebut terhadap warga 

negara Islam, atau sesuai kesepakatan perjanjian antara negara Islam 

dengan negara asing tersebut. Keempat, pedagang dari negara kafir 

mu`ahid (negara kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara 

Islam), ketika memasuki wilayah negara Islam akan diperlakukan sesuai 

isi perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak. Akan tetapi 

pedagang dari negara kafir harbi (negara kafir yang memerangi negara 

Islam, seperti AS, Inggris, India, Cina, Israel, dll), ketika memasuki 

wilayah negara Islam harus memiliki izin (paspor) khusus. Kelima, 
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membolehkan perdagangan internasional dengan alasan sejalan dengan 

Islam, karena adanya larangan Islam terhadap penarikan cukai (Al-Maks) 

atas barang impor milik warga negara Islam, tidak dapat dibenarkan. 

8. Islamic Human Development Index (I-HDI) 

a. Definisi Human Development Index (HDI) 

Human Development Index/index pembangunan manusia (IPM) 

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek 

penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan, yaitu 

derajat perkembangan manusia. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM 

dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. 

1) Dimensi kesehatan, yang diukur dari angka umur harapan hidup 

(Life Expectancy/LE) penduduk di suatu wilayah. 

2) Dimensi pengetahuan yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata 

melek huruf penduduk dewasa dengan bobot dua per tiga dan 

angka rata-rata lama masa sekolah penduduk di suatu wilayah 

dengan bobot sepertiga.  

3) Dimensi kualitas standar hidup diukur berdasarkan pendapatan 

perkapita riil yang disesuaikan dengan pariotas daya beli 

(purchasing power parity, PPP) dari mata uang domestik masing-

masing wilayah.  

IPM hanya mengukur tingkat-tingkat pembangunan manusia 

secara relatif, bukan absolut. Berfokus pada hasil-hasil pembangunan, 

bukan semata- mata sarana (input) dalam proses pembangunan yakni 
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pendapatan nasional atau    pendapatan perkapita.
63

 Angka harapan hidup 

dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tak langsung yakni 

dengan menggunakan data Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup 

(AMH). Besarnya nilai maksimum dan minimum untuk masing- masing 

komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh 175 

negara di dunia. Pada komponen umur harapan hidup, angka tertinggi 

sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 (delapan puluh 

lima) tahun dan terendah 25 (dua puluh lima) tahun (BPS). Sedangkan 

untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua 

indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (mean years schooling) dan 

angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun 

yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani 

pendidikan formal. Angka  melek huruf adalah presentase penduduk usia 

15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf 

lainnya. Untuk menghitung indeks pendidikan, dipakai batasan sesuai 

kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek 

huruf dipakai 100 sebagai batas maksimum dan angka 0 sebagai batas 

minimum. Angka 100 mencerminkan kondisi 100 persen semua 

masyarakat mampu membaca dan menulis dan nilai 0 mencerminkan 

kondisi sebaliknya (BPS). 

Dalam cakupan yang lebih luas, standar hidup layak 

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk 
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sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur 

indeks ini dengan menggunakan PDB riil yang disesuaikan sedangkan 

BPS menghitungnya dengan menggunakan rata-rata pengeluaran 

perkapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Secara 

sederhana, nilai maksimum dan minimum komponen IPM dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 

Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen HDI 

No Komponen HDI Maksimum Minimum Keterangan 

1 Angka Harapan 

Hidup (Tahun) 
85 25 

Standar 

UNDP 

2 Angka Melek Huruf 
100 0 

Standar 

UNDP 

3 Rata- rata lama 

sekolah 
15 0 

Standar 

UNDP 

4 Konsumsi per kapita 

(rupiah) 737.720 360.000 

Pengeluaran 

perkapita Riil 

Disesuaikan 

Sumber: Standar Perhitungan UNDP 

Perhitungan IPM dilakukan dengan menggunakan rumus : 

IPM = 1/3 (Indesk X1 + Indeks X2 + Indeks X3)   (2.1)  

Keterangan : X1 = indeks angka harapan hidup 

X2 = indeks tingkat pendidikan 

X3 = indeks standar hidup layak 

Untuk masing-masing indeks pada persamaan (2.1) dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut : 
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Indeks ( X(i,j) = X(i,j) – X(1-min) } / {X(i-max) – X(i-min) } 

Keterangan: X(i,j) : indikator ke i dari daerah j ( i= 1,2,3; j = 1,2,3. .. n) 

X(1-min): nilai minimum dari indikator X1 

X(i-max): nilai maksimumdari indikator X1 

b. Islamic Human Development Index 

Islamic Human Development Index (I-HDI) adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif 

Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia 

dengan terpenuhinya kebutuhan (maslahah) dasar agar manusia dapat 

hidup bahagia di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi, maslahah dasar 

bagi manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (ad- dien), jiwa (an-

nafs), akal (al-„aql) keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal).  Kelima hal 

tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang 

mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan 

akhirat. Jika  salah satu dari kebutuhan dasar di atas tidak terpenuhi atau 

terpenuhi dengan tidak  seimbang, niscaya kebahagiaan hidup juga tidak 

tercapai dengan sempurna.
64

 

1) Konsep Pengukuran Islamic Human Development Index 

   Pemenuhan lima kebutuhan dasar dalam maqashid syariah 

yang didasarkan pada pandangan Imam al-Syatibi akan dijadikan 
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sebagai dasar teoritis untuk membangun Islamic Human 

Development Index. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam 

penelitian ini digunakan lima dimensi untuk membangun I-HDI. 

Dimensi ini akan mengukur baik pada kinerja kesejahteraan 

material (MW) maupun kesejahteraan non-material (NW). 

   Berdasarkan pemenuhan lima kebutuhan dasar maqashid 

syariah pandangan Imam al-Syatibi, maka kesejahteraan dalam 

Islam dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut :
65

 

WH : f (MW, NW)    

MW: f (PO, DE)    

NW : f (IEV)    

IEV : f (LE, E, FSR, R)   

Keterangan: WH  :Welfare Holistic 

MW :Material Welfare 

NW :Non Material Welfare 

PO :Property Ownership 

DE :Distributional Equity 

IEV :Islamic Environment and Values 

LE :Life Expectancy 

E :Education 

FSR :Family and Social Relationship 

R :Religiosity 
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Berdasarkan pada Rumus diatas, dapat diketahui bahwa 

kesejahteraan holistik (WH) dalam Islam menyangkut kesejahteraan 

materi (MW) dan kesejahteraan non materi (NW). Kesejahteraan materi 

(MW) dapat dipengaruhi oleh kepemilikan harta atas individu (PO) dan 

distribusi pendapatan (DE). Sementara itu, kesejahteraan non materi, 

dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam (IEV) yang terdiri dari kesehatan 

(LE), pendidikan (E), keluarga atau keturunan (FSR), dan keagamaan 

(R). 

Setelah merumuskan kesejahteraan yang holistik dalam 

perspektif Islam berdasarkan pandangan Imam al-Syatibi, maka 

selanjutnya untuk membangun I-HDI dibentuk sebuah indeks yang 

terukur untuk mengukur semua dimensi yang ditunjukkan pada tabel 

2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Lima Indeks Maqasidh Syariah 

Tujuan Pembangunan 
Dimensi Indeks Dimensi 

 

 

Maslahah 

Hifdzu ad-

dien 

Index ad- dien 

Hifdzu an-

nafs 

Indeks an-nafs 

Hifdzu al-

„Aql 

Indeks al-„Aql 

Hifdzu an-

nasl 

Indeks an-nasl 

Hifdzu al-

maal 

Indeks al-maal 

Sumber: Anto, 2009. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anto,  dan Rafsanjani  

untuk mengukur pembangunan manusia yaitu dengan menggunakan 

indikator-indikator yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya yang 

tertuang pada tabel 2.3, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Kesejahteraan Holistik dengan Indikator yang Diusulkan 

Kesejahteraan Dimensi 
Indeks 

Dimensi 

Indik

ator 

Material 

Walfare 

Index (MWI) 

Hifdzu 

al-Maal 

Index al-

Maal 

1. Pengeluaran per Kapita 

riil disesuaikan (PPP 

Rupiah) 

2. Rasio Gini 

3. Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 

 

 

 

Non-Material 

Walfare 

Index 

(NWI) 

Hifdzu 

ad-Dien 

Index ad-

Dien 

1. Angka Kriminalitas 

Hifdzu al-

Aql 

Index al-

Aql 

1. Angka Melek Huruf 

 2. Rata-rata Lama Sekolah  

 

Hifdzu an-

Nafs 

Index an-

Nafs 

1. Angka Harapan Hidup  

Hifdzu an-

Nasl 

Indexa an-

Nasl 

1. Angka Kelahiran Total  

  2. Angka Kematian Bayi  

Sumber: Anto, 2009 dan disesuaikan dalam Yusuf & Rama (2018) 

Berdasarkan pada tabel 2.3 dapat diketahui bahwa I-HDI mengukur 

pembangunan manusia yang mencakup baik kesejahteraan materi maupun 

non materi dengan lima dimensi maqashid syariah yang diukur melalui 
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perhitungan index yang mewakili kelima dimensi tersebut. Index al-maal, 

mewakili dimensi materi diukur menggunakan data pengeluaran perkapita 

riil disesuaikan sebagai cerminan terhadap kepemilikan harta. Data rasio 

gini, dan indeks kedalaman kemiskinan juga digunakan sebagai cerminan 

terhadap pemerataan distribusi pendapatan. Index ad-dien, mewakili 

dimensi agama diukur menggunakan data angka kriminalitas.
66

 Index al-

Aql, mewakili dimensi pengetahuan diukur menggunakan data angka melek 

huruf dan rata-rata lama sekolah. Index an- nafs, mewakili dimensi kesehatan 

diukur menggunakan data angka harapan hidup. Index an-nasl, mewakili 

dimensi keturunan diukur menggunakan data angka kelahiran total dan 

angka kematian bayi.   

Menurut Anto konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah 

menjadi rujukan yang luas dalam melihat kualitas pembangunan manusia. 

Tentunya, indeks ini menjadi informasi penting bagi pihak terkait dengan 

pembangunan manusia dan ekonomi.
67

 Akan tetapi, IPM belum 

sepenuhnya tepat dan cocok untuk mengukur pembangunan manusia jika 

ditinjau dari perspektif ajaran Islam. Oleh karena itu perlu dilakukakan 

pengembangan indeks yang sesuai konsep ajaran islam.
68

 

Dalam Rafsanjani dilakukan perhitungan Islamic Human Development 

Index yaitu dengan cara menghitung indeksnya terlebih dahulu dari setiap 

                                                             
66

 Yusuf  B. dan Rama Ali. “Konstruksi Index Pembangunan Manusia Islam”. Jakarta:     

2018 h. 35. 
67

 Anto, op, cit., h. 29. 
68

 Yusuf  B. dan Rama Ali, op, cit. 



 

65 
 

masing-masing indikator yang mewakili dari kelima perlindungan Maqashid 

Syari‟ah.
69

 Untuk menghitung indeks dari masing- masing komponen I-HDI, 

digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.4 

berikut : 

Tabel 2.4 

Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Indikator I-HDI 

 

Perlindungan 

 

Komponen I-HDI 

Nilai 

Maksimum 

 

Nilai 

Minimum 

 

Keterangan 

Agama Angka Kriminalitas 
Aktual 

maksimum 

Aktual 

minimum 
- 

Jiwa Angka Harapan Hidup 85 25 Standar 

UNDP 

 

Akal 

Angka Melek Huruf 100 0 Standar 

UNDP 

Rata-rata 

Lama Sekolah 

 

15 

 

0 

 

Standar 

UNDP 

 

 

Keturunan 

 

Angka Kelahiran  

Total Angka  

Kematian Bayi 

Aktual 

maksimum 

Aktual 

maksimum 

Aktual 

minimum 

Aktual 

minimum 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

Harta 

 

Pengeluaran 

Per Kapita Riil 

Indeks Gini 

Indeks 

Kedalaman 

Kemiskinan 

732.720 

 

 

Aktual 

maksimum 

Aktual 

maksimum 

360.000 

 

 

Aktual 

minimum 

Aktual 

minimum 

 

 

Standar 

Nasional 

- 

- 

Sumber: BPS & UNDP, disesuaikan. 

Tabel 2.4 merupakan tabel nilai maksimum dan minimum dari 
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beberapa komponen I-HDI yang digunakan dalam perhitungan indeks. 

Berdasarkan pada tabel di atas, maka nilai maksimum dan nilai minimum 

dari beberapa komponen I-HDI telah sesuai dengan standar, baik standar 

internasional maupun standar nasional. Beberapa komponen yang telah 

menggunakan standar internasional UNDP yaitu angka harapan hidup, angka 

harapan lama   sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Beberapa komponen yang 

menggunakan standar nasional perhitungan BPS yaitu pengeluaran per 

kapita riil yang disesuaikan. 

Tujuan dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam yaitu 

berdasarkan pada maslahah. Sehubungan dengan maslahah dasar manusia 

yang dijelaskan di atas, maka dibentuk suatu indeks yang mewakili dari 

masing-masing dimensi untuk mengukur kelima dimensi tersebut. Lima 

indeks yang digunakan untuk mengukur kelima dimensi tersebut yaitu index 

ad-dien yang mewakili dimensi agama, index an-nafs yang mewakili 

dimensi umur panjang dan sehat, index al-„aql yang mewakili dimensi 

pengetahuan, index an-nasl yang mewakili dimensi keluarga dan keturunan, 

dan index al-maal yang mewakili dimensi pendapatan.
70

 

(a) Hifdzu Ad-Dien 

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupanya secara 

benar, sebagaimana telah di atur oleh Allah. Ukuran baik buruk 

kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain 

melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada 
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kebenaran (P3EI, 2012). Untuk itu, manusia membutuhkan suatu 

pedoman tentang kebenaran             dalam hidup, yaitu agama (dien). 

Agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. 

Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun 

agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan 

atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Agama 

diperlukan oleh            manusia kapanpun dan di manapun ia berada. 

Index ad-dien merupakan indeks yang digunakan untuk 

mengukur dimensi agama. Secara umum, indikator-indikator tersebut 

dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu indikator positif dan negatif. 

Beberapa indikator yang berdimensi positif sebagian diambil dari lima 

rukun Islam, kecuali syahadat yang terdiri dari: jumlah masjid, puasa, 

zakat, haji, jumlah ulama, partisipasi sekolah agama, dan realisasi dana 

amal. Sementara itu, indikator yang berdimensi negatif terdiri dari 

angka kriminalitas dan Corruption Perception Index (CPI). Beberapa 

indikator yang telah  disebutkan di atas merupakan indikator yang 

dapat digunakan untuk membentuk index ad-dien. 

(b) Hifdzu an-Nafs 

Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia 

merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk 

dapat digunakan sebaik-baiknya. Kehidupan merupakan sesuatu yang 

harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat 

membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan 
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sebaiknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan 

kematian) pada dasarnya harus dijauhi. 

Index an-Nafs merupakan indeks yang digunakan untuk 

mengukur dimensi umur panjang dan sehat. Secara umum , indikator-

indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu indikator 

positif dan negatif. Beberapa indikator yang berdimensi positif terdiri 

dari: angka harapan hidup, mordibitas, angka kunjungan ke fasilitas 

kesehatan, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan imunisasi. 

Sementara itu, beberapa indikator yang berdimensi negatif terdiri dari: 

drug prevalance dan smoking prevalance. 

(c) Index al-„aql 

Index al-„aql merupakan indeks yang digunakan untuk 

mengukur dimensi pengetahuan. Beberapa indikator yang dapat 

digunakan yaitu: angka harapan lama sekolah, angka partisipasi sekolah, 

rata-rata lama sekolah, jumlah lembaga pendidikan, tenaga pengajar, 

akses ke internet, angka melek huruf, angka buta huruf, jumlah hak 

paten, dan pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga. Beberapa 

indikator yang telah disebutkan di atas merupakan indikator yang dapat 

digunakan untuk membentuk index al- „aql. 

(d) Hifdzu an-Nasl 

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus 

memelihara keturunan dan keluarganya (nasl). Meskipun seorang 

mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya 
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mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi 

kelangsungan kehidupan dunia amatlah penting. Manusia akan menjaga 

keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kelangsungan 

keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus 

diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi 

eksistensi manusia. 

Index an-nasl merupakan indeks yang digunakan untuk 

mengukur dimensi keluarga & keturunan. Secara umum, indikator-

indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu indikator 

positif dan negatif. Beberapa indikator yang berdimensi positif terdiri 

dari: angka reproduksi kasar, rata-rata jumlah kelahiran, angka 

kelahiran total, dan anak lahir hidup. Beberapa indikator yang 

berdimensi negatif terdiri dari: rata-rata umur menikah, tingkat 

perceraian, angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian 

balita, dan angka kematian anak. Beberapa indikator  yang telah 

disebutkan di atas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk 

membentuk index an-nasl. 

(e) Hifdzu al-Maal 

Harta material (maal) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan 

duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk 

pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, rumah, kendaraan dll., untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah 

memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, 
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dll. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk 

menjalankan ibadah. Index al -maal merupakan indeks yang digunakan 

untuk mengukur dimensi hidup layak. Secara umum, indikator-indikator 

tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu indikator yang mewakili 

kepemilikan atas harta, pertumbuhan pendapatan, dan distribusi 

pendapatan. 

 

Beberapa indikator yang mewakili kepemilikan atas harta yaitu 

pendapatan per kapita dan rata-rata pengeluaran per kapita. Indikator 

yang mewakili pertumbuhan pendapatan yaitu pertumbuhan ekonomi 

dan GDP/pertumbuhan penduduk. Indikator yang mewakili distribusi 

pendapatan yaitu: rasio gini, garis kemiskinan, indeks kemiskinan 

manusia, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, 

dan indeks keparahan kemiskinan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatuhui I-HDI 

dihitung berdasarkan data yang menggambarkan kelima 

perlindungan tersebut. Pada perlindungan agama (ad-Dien) indikator yang 

digunakan yaitu data rasio zakat, pada perlindungan jiwa (an-Nafs) indikator 

yang di pakai yaitu data angka harapan hidup, perlindungan intelektual (al-

„Aql) digunakan dua indikator yaitu data angka harapan lama sekolah huruf 

dan rata-rata lama sekolah, untuk perlindungan keturunan (an-Nasl) 

digunakan  dua indikator yaitu data angka kelahiran total dan angka 

kematian bayi, untuk perlindungan harta (al-Maal) maka digunakan dua 
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indikator yaitu indikator kepemilikan harta oleh individu dan indikator 

distribusi pendapatan. Pada indikator kepemilikan atas harta data yang di 

pakai yaitu pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, untuk indikator 

distribusi pendapatan digunakan data indeks gini dan indeks kedalaman 

kemiskinan.  

Untuk mengukur dan menganalisis kinerja pembangunan manusia 

yang ada di wilayah indonesia dengan menggunakan indeks berdasarkan 

konsep maqashid shariah melalui indikator-indikator terukur. Penelitian ini 

mengadopsi konsep maqashid shariah yang dikembangkan oleh Yusuf dan 

Rama. Konsep maqashid shariah dari 5 tujuan utama Hifdz Ad-Din 

(Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz Al‟Aql 

(Memelihara Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan) dan Hifdz Al-

Maal (Memelihara Harta). 

Metode yang dikembangkan Anto yaitu suatu model 

operasionalisasi konsep ke dalam bentuk beberapa dimensi yang kemudian 

diderivasikan ke dalam beberapa elemen terukur. Metode yang digunakan 

dalam studi ini menggunakan metode penghitungan geometric mean sebagai 

metode baru yang dikembangkan oleh UNDP. Setiap komponen dari I-HDI 

distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan 

untuk menghitung indeks I-HDI. Adapun rumus yang digunakan sebagai 

berikut : 

                 
                          

                            
 

Nilai aktual adalah nilai/angka yang terjadi pada setiap dimensi atau 



 

72 
 

indikator di masing-masing objek penelitian. Sementara nilai maksimal dan 

minimal adalah nilai maksimum dan nilai minimum disetiap dimensi atau 

indikator. Kemudian setelah dihitung dengan rumus diatas maka dilanjutkan 

dengan melakukan normalisasi data agar acuannya menjadi seragam. 

Setelah dilakukan normalisasi data dilanjutkan dengan mencari rata-rata 

geometrik dari masing-masing variabel dari kelima dimensi yang ada yaitu 

dimensi agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Jenis data a dalah data 

tahunan. Data diambil sesuai dengan periode penelitian tahun 2020 dan 

dinyatakan dalam satuan persen yang diperoleh dari hasil perhitungan 

indeks dengan menggunakan rumus-rumus ini : 

a) Dimensi ad-dien, dihitung dengan rumus : 

   
                                                            

                                                                    
 

b) Dimensi An-Nafs: 

    
                                                                  

                                                                                

c) Dimensi Al-Aql: 

   
 

 
(                 )   

 

 
(                      ) 

d) Dimensi An-Nasl: 

    
 

 
(                               )) 

e) Dimensi Al- Maal: 

   
 

 
(        ) 
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PPI diperoleh dari :     
                      

               
 

DEI diperoleh dari :     
 

 
(        )  

Keterangan: 

P1 : Indeks kedalaman kemiskinan 

          
 

 
(  )   

 

 
(               )       

 

 

MWI = PPI 

NWI = ¼ (ID + INF + IA + INS) 

Dimana : 

ID= Index Ad- dien 

 INF= Index An-Nafs 

 IA = Indeks Al-Aql 

 INS= Indeks An- Nasl  

IM= Indeks Al- Maal 

MWI = Material Walfare Index 

NWI = Non-Material Walfare Index 
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9. Hubungan Antar Variabel 

a. Pertumbuhan Ekonomi Dan Partisipasi Angkatan Kerja 

Berdasarkan konsep pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran 

menunjukkan bahwa produktifitas suatu Negara menjadi penentu 

tingkat pertumbuhan ekonominya, dimana tingkat perubahan 

konsumsi, volatilitas investasi, jumlah kebutuhan Negara dan laju 

ekspor-impor akan sangat menentukan perubahan angka pertumbuhan 

ekonomi. 

Besarnya tingkat konsumsi suatu daerah tertentu sangat tergantung 

dengan tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat didaerah 

tersebut, sehingga pendapatan individu yang menempati daerah 

tersebut menjadi penting karena akan menyumbangkan nilai akumulasi 

pendapatan yang ada didaerah tersebut. Besar-kecilnya pendapatan 

yang ada didaerah tersebut sangat tergantung pada tingkat partisipasi 

angkatan kerja. Sehingga dari jumlah angkatan kerja dapat ketahui 

bahwa didalam daerah tesebut jumlah pendapatan yang siap untuk 

dikonsumsi atau siap untuk dibelanjakan ke suatu barang atau jasa 

tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi atau 

terpetakan dengan baik. 

Disisi lain bahwa akan diketahui jumlah demand atas barang 

dan/atau jasa yang diperlukan sehingga dapat diketahui, dan ini akan 

sangat menentukan jumlah produksi atas barang didaerah tersebut. 

Uraian penggambaran tersebut akan merepresentasikan angka pada 
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variabel konsumsi yang digunakan untuk kalkulasi nilai pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah tersebut. Partisipasi angkatan kerja diasumsikan 

memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab partisipasi 

angkatan kerja ini merupakan rasio perbandingan orang kerja dengan 

seluruh penduduk usia kerja yang dapat menghasilkan pendapatan 

yang selanjutnya dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi barang 

atau jasa yang ini dapat berpengaruh langsung pada tingkat 

pertumbuhan ekonomi, dalam proses mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, partisipasi angkatan kerja juga dipengaruhi oleh kualitas 

sumberdaya manusia atau I-HDI sehingga I-HDI memberi pengaruh 

dalam proses partisipasi angkatan kerja ke Pertumbuhan ekonomi.  

b. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Pajak 

Sumberdaya manusia yang dimiliki daerah tersebut tidak luput dari 

adanya peran yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menyediakan 

sarana dan prasarana untuk perkembangan dan pertumbuhan 

sumberdaya manusia. Sehingga akan tercipta sumberdaya manusia 

yang unggul dan dapat berkontribusi bagi daerahnya.  

Upaya memfasilitasi sumberdaya manusia yang berkualitas 

tersebut diperoleh dari adanya peran pajak daerah untuk membiayai 

kebutuhan yang ada. Selain itu pajak daerah juga dapat digunakan 

untuk menunjang faktor pertumbuhan ekonomi karena hasil dari 

pendapatan pajak daerah dapat digunakan sebagai stimulus ekonomi. 

Sehingga pendapatan pajak daerah tersebut akan digunakan untuk 
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konsumsi dan keperluan pemerintah. Oleh karena itu variabel 

government akan ditunjang oleh adanya peran pendapatan pajak 

daerah. 

c. Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor 

Disisi lain menunjukkan bahwa selain dari pendapatan pajak 

daerah, nilai ekspor menjadi program untuk dapat membantu 

peningkatan pemulihan ekonomi. Ekspor atas barang komoditas 

tertentu menjadi andalan bagi derah masing-masing sebagai bentuk 

transaksi kepada pihak asing yang menginginkan barang komoditas 

yang dimiliki daerah tersebut.
71

 Aktifitas transaksi ekspor akan 

meningkatkan kurs Indonesia terhadap mata uang asing sehigga nilai 

rupiah menjadi lebih tinggi dan nilai jumlah uang yang beredar 

menjadi lebih tinggi yang kemudian digunakan untuk keperluan 

konsumsi. Teori kemanfaatan absolut (absolut advantage) oleh Adam 

Smith menjelaskan nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga 

kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak 

tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut 

(labor theory of value). Menurut Apridar Ekspor merupakan salah satu 

faktor penunjang dalam merangsang pertumbuhan suatu daerah, 

kegiatan ekspor yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah tersebut. Dengan demikian, ekspor memainkan 

peran penting dalam pemilihan strategi pembangunan ekonomi dan 
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 Asbiantari, et al, op cit., h. 67. 
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karena itu setiap perubahan dalam jumlah ekspor akan mempengaruhi 

produk dalam negeri. Peningkatan kapasitas ekspor akan 

meningkatkan produk domestik, hal ini disebabkan karena kegiatan 

ekspor merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat, ekspor 

dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. 

Ekspor dapat dikatakan proses transportasi barang atau komoditas dari 

suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses 

perdagangan. Apabila ekspor bertambah, pengeluaran agregat 

bertambah tinggi dan selanjutnya akan merangsang pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan 

Sanika Sulochani dan Keun Lee bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

lepas dari kegiatan-kegiatan ekspor. 

Aktifitas ekspor juga akan memberi kontribusi pada peningkatan 

angkatan kerja dimana setiap perusahaan yang akan melakukan 

transaksi ekspor harus dikelola yang melibatkan masyarakat daerah 

tersebut dan diperlukan sumberdaya manusia yag berkualiatas untuk 

mengelolanya sehingga kualitas barang yang untuk di ekspor menjadi 

diminati oleh warga asing dan dapat meningkatakan jumlah ekspor 

yang ada baik di daerah maupun di Indonesia.
72

 

d. Pertumbuhan Ekonomi Dan Islamic Human Development Index 

Pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan konsumsi 

tersebut juga dipengaruhi oleh adanya tingkat strata pendidikan atau 
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 Elsa Siti Fauziah and Abd Kholik Khoerulloh, “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kurs Sebagai Variabel Intervening”, Vol. 2 no.1, 2020, h. 15-24. 
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kualitas sumber daya manusia yang ada didaerah tersebut.
73

 Sehingga 

ini akan menentukan mempengaruhi besar dan kecilnya angka 

pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. Disisi lain 

bahwa kualitas sumber daya manusia ini merupkan investasi yang 

dimiliki oleh daerah sebagai bentuk dari peran penyuplai angka 

kualitas sumber daya manusia berkualitas.  

Ini menjadi penting karena sumber daya manusia yang berkualitas 

ini akan menciptakan inovasi dan mesin-mesin pencipta pendapatan 

baru bagi individu lain sehingga ini sangat berpengaruh untuk 

menumbuhkan pendapatan daerah tersebut. Sumber daya manusia ini 

dapat diidentifikasi dengan meninjau besarnya angka Islamic human 

development index yang ada di daerah tersebut sebagai bentuk 

investasi yang dimiliki atau putra daerah unggulan yang dimiliki.  

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Tabel 2.5 

Hasil Penelitian Yang Relevan 

No Nama dan Judul Metodologi Hasil 

1 Meyvi Rine Mirah,  P. 

Kindangen, Ita 

Pingkan F. Rorong.  

 

“Pengaruh Tingkat 

Partisipasi Angkatan 

Kerja Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dan 

Kemiskinan Di 

 Alat analisis 

yang digunakan 

adalah Analisis 

Jalur 

 Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Laki laki 

dan Perempuan mampu 

memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan 

terhadap perkembangan 

Pertumbuhan Ekonomi 

juga TPAK laki-laki dan 

Perempuan mampu 

memberikan pengaruh 
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 Freskha Hasiani, "Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pelalawan", Jom Fekon, Vol.  2. No.2, 2015, h. 1-15. 
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Provinsi Sulawesi 

Utara” 

 

Jurnal Pembanguan 

Ekonomi dan 

Keuangan Daerah. 

Vol.21 No.1 (2020)  

positif dan signifikan 

terhadap pengurangan 

angka kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Utara 

2 Shinta Puspasari 

“Pengaruh Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Terdidik Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Indonesia: Perspektif 

Modal Manusia” 

Jurnal Ilmu 

Administrasi (Jia) 

Media Pengembangan 

Ilmu Dan Praktek 

Administrasi, Volume 

Xvi | Nomor 2 | 

Desember 2019 

analisis regresi 

short dan long 

run  

pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh GFCF 

secara signifikan dalam 

jangka panjang maupun 

jangka pendek. Modal 

manusia berdasarkan 

tingkat pendidikan dasar 

dan lanjutan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

baik dalam waktu jangka 

panjang dan jangka pendek 

3 Aisyah Safitri dan  

Ariusni Pengaruh 

Kinerja Keuangan 

Daerah, Tingkat 

Partisipasi Angkatan 

Kerja, Dan Inflasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di Sumatera 

Barat.  

Jurnal Kajian 

Ekonomi Dan 

Pembangunan , 

Volume 1, Nomor 2, 

Mei 2019 

OLS dan Uji 

Asumsi Klasik 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Secara simultan bahwa 

Belanja Pemerintah, 

Investasi, Dana 

Perimbangan, Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja 

dan Inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi  

4 Cut Putri Mellita Sari 

Dan Putri Susanti  

“Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dan 

Pertumbuhan 

Analisis regresi 

linier berganda  

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja 

(LFPR) dan Secara 

simultan pertumbuhan 

ekonomi dan pertumbuhan 
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Penduduk Terhadap 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Di 

Kota Lhokseumawe 

Periode 2007-2015” 

 Jurnal Ekonomika 

Indonesia Volume VII 

Nomor 02 Desember 

2018 

penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja (LFPR)  

5 Arfah Habib Saragih. 

pengaruh penerimaan 

pajak terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di indonesia 

Sistem Informasi, 

Keuangan, Auditing 

Dan Perpajakan  

Sikap, Vol. 3 (No. 1), 

Tahun 2018 

regresi data panel penerimaan pajak provinsi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi provinsi di 

Indonesia selama periode 

2013-2016 

6 Reggie w. 

mononimbar, een n. 

walewangko, jacline 

sumual 

pengaruh pajak daerah 

dan retribusi daerah 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui 

belanja 

daerah sebagai 

variabel intervening di 

kabupaten 

minahasa selatan 

(2005-2014) 

jurnal berkala ilmiah 

efisiensi, volume 17 

no. 02 tahun 2017 

Regresi terdapat pengaruh antara 

Pajak Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja 

Daerah, sedangkan 

Hasil regresi kedua 

menunjukkan Pajak 

Daerah, Retribusi 

Daerah dan Belanja Daerah 

bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

7 Ika Musriana Siregar, 

Isena Pratiwi, 

Nurhasanah Dan 

Selpiana Sinaga, 

Pengaruh Ekspor 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di Indonesia 

Periode Tahun 2013-

 regresi linier 

sederhana 

Hasil analisis diperoleh 

bahwa ekspor berpengaruh 

positif terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia periode tahun 

2013 – 2017. Kontribusi 

yang diberikan oleh ekspor 

terhada pertumbuhan 

ekonomi adalah sebesar 



 

81 
 

2017 Jurnal Ekonomi 

Pendidikan Volume 7 

: Nomor 2 Juni 2019 

75,4% dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel 

lain 

8 Fauziah, Elsa Siti, 

Abd. Kholik 

Khoerulloh, Pengaruh 

Ekspor Dan Impor 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dengan Kurs 

Sebagai Variabel 

Intervening Khazanah 

Sosial, Vol. 2 No. 1: 

15-24 Tahun 2020 

analisis jalur Path 
Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel ekspor dan impor 

berpengaruh secara 

langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi, 

Pengaruh secara tidak 

langsung menunjukkan 

bahwa ekspor melalui kurs 

tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan impor 

berpengaruh secara tidak 

langsung melalui kurs 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

9 Ari Mulianta Ginting, 

Analisis Pengaruh 

Ekspor Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia 

Buletin Ilmiah Litbang 

Perdagangan, Vol. 11, 

No.1, Juli 2017 

analisis deskriptif 

dalam 

menggambarkan 

perkembangan 

pertumbuhan 

ekonomi serta 

ekspor dan 

analisis 

kuantitatif 

metode Error 

Correction 

Model (ECM) 

Hasil regresi ECM 

menunjukkan bahwa 

ekspor memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan 

secara statistik terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, yang 

mendukung hipotesis 

bahwa ELG berlaku untuk 

Indonesia 

10 Tiara Rochmawati, 

Analisi Islamic 

Human Development 

Index di Kota 

Yogyakarta tahun 

2015-2016 dalam 

Perspektif Maqasid  

Syariah 

Kualitatif dengan 

pendekatan 

deskriptif. 

Hasil penelitian sudah 

adanya penerapan maqasid 

syariah pada masing-

masing index komponen 

meskipun belum tercapai 

sepenuhnya 

11 Maya Masita 

Septiarini, Analisis 

IHDI (islamic Human 

Development Index) 

Skala 

Internasional Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa IHDI 

pada 38 Kabupaten di Jawa 
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tahun 2010-2014. Timur tahun 2010-2014, 

dan di ukur dengan Skala 

Internasional, sebagian 

besar kabupaten di Jawa 

Timur termasuk dalam 

kategori pembangunan 

menengah kebawah.  

12 Reni Mustika Putri, 

Karjadi Mintaroem, 

Determinasi Islamic 

Human Development 

Index (IHDI) Provinsi 

Jawa timur tahun 

2001-20016. 

Kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

Ekonometri. 

Hasil Penelitian bahwa 

Pertumbuhan ekonomi 

(PDRB) di Jawa Timur 

menunjukan peningkatan 

barang dan jasa yang di 

produksi dalam 

masyarakat. Pertumbuahan 

ekonomi memberikan efek 

yang kuat pada kenaikan 

dan penurunan kualitas 

sumber daya manusia 

berdasarkan IHDI. 

13 MB Hendri Anto, 

Introducing an Islamic 

Human Development 

Index (IHDI) to 

Measure Development 

in OIC Countries. 

UNDP 
Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

komposisi peringkat antara 

ihdi dan hdi adalah  

berbeda. 

14 Lim Kiyimah, A. 

Jajang W. Mahri, Aas 

Nora Syiah. Analysis 

Of Human 

Development with the 

Islamic Human 

Development Index 

(IHDI) in West Java 

Province in 2014-2018 

Deskriptif  

dengan 

pendekatan 

Kuantitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

pembangunan manusia di 

provinsi Jawa Barat 

berbasis IHDI belum 

optimal. 
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C. Kerangka Teoritik 

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini menggunakan variabel 

Independent yaitu partisipasi angkatan kerja (X1), pendapatan pajak daerah 

(X2), Ekspor (X3), variabel moderasi Islamic Human Development Index(X4) 

dan variabel dependen Pertumbuhan ekonomi (Y). Penulis tertarik untuk 

membahas keberpengaruhan ketiga variabel independent, moderasi tersebut 

dengan variabel dependen. Sehingga kerangka penelitian tersebut terbentuk 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Teoritik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang secara fokus dan 

komprehensif membahas keterkaitan partisipasi angkatan kerja terhadap 

pertumuhan ekonomi adalah penelitian dari  dari  A. Tola dengan judul 

penelitian Workforce Development, a Mechanism for Stimulating Economic 
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Growth in Albania yang memberi gambaran bahwa perkembangan dari sisi 

kualitas dan kuantitas partisipasi angkatan kerja (sumberdaya manusia) secara 

signifikan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
74

 

penelitian lain juga menyebutkan yaitu Salmah et.al. yang meneliti terkait 

pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi serta tingkat partisipasi 

angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dikabupaten 

Berau yang memberi hasil bahwa pada sisi tingkat partisipasi angkatan kerja 

mempunyai hasil positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal 

tersebut terjadi karena pekerja ini dianggap sebagai faktor produksi yang akan 

mendorong jumlah output tinggi sehingga perekonomian mengalami 

pergerakan dinamis dan terjadi pertumbuhan yang signifikan.
75

 Selanjutnya 

Mirah et.al
76

 yang meneliti dengan menggunakan alat analisis jalur dan 

dengan menggunakan sampel data selama 22 (dua puluh dua) tahun 

menemukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja secara positif dan 

signifikan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian 

tersebut memperkuat penelitain yang dilakukan oleh Syamsuddin et.al. 

dengan judul yaitu pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan pendidikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh dengan hasil yang diperoleh  

menyebutkan bahwa partisipasi angkatan kerja dengan kualitas pendidikan 
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secara signifikan memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
77

  

Hasil yang serupa juga dijelaskan oleh penelitian dari Puspasari
78

 yaitu 

dimana partisipasi angkatan kerja ditinjau dari kualitas sumberdaya manusia 

menunjukkan bahwa memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  saudari Safitri 

dan Ariusni
79

 dengan metode analisa menggunakan OLS yang menggunakan 

data selama 30 (tiga puluh) tahun menemukan hasil bahwa partisipasi 

angkatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi namun hubungan yang terbentuk adalah negatif. Penelitian yang 

secara jelas menunjukkan hasil bahwa partisipasi angkatan kerja tidak 

memberi pengaruh yaitu dilakukan oleh Rozmar et.al
80

 dimana partisipasi 

angkatan kerja tersebut tidak memberikan kontribusi pada produktivitas 

barang dan jasa sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Negara tersebut . Disisi lain bahwa kontradiksi penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dan Susanti
81

 yang menggunakan partisipasi angkatan 

kerja sebagai variabel dependen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebagai 
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variabel prediktorrnya dan hal ini memberi pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap pertisipasi angkatan kerja. Kualitas partisipasi angkatan 

kerja juga harus diprioritaskan terutama marus memegang prinsip-prinsip 

ekonomi Islam sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Herwanti dan 

Irwan dengan judul penelitian yaitu Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam di Nusa Tengga Barat dimana menurut hasil 

penelitian  yaitu  kualitas sumberdaya manusia berdasarkan perspektif islam 

sangat memberi kontribusi besara dan mempunyai hasil kerja yang lebih 

produktif sehingga tenaga kerja tersebut yang dibutuhkan diberbagai tempat. 

Oleh karena itu antara partisipasi angkatan kerja dan kualitas sumberdaya 

insani yang tinggi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
82

  

Berdasarkan pada penelitian terdahulu bahwa terdapat variasi hasil dan model 

penelitian, sehingga penelitian ini menghipotesiskan sebagai berikut: 

H1 partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi era covid -19 dengan Islamic human development 

index, sebagai variabel moderasi 

Pendapatan Pajak dalam penelitian ini dihipotesiskan mempunyai 

pengaruh terhadap petumbuhan ekonomi yaitu dengan melihat beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh Egbunike et.al dengan judul penelitian yaitu 

Tax Revenue and Economic Growth : A Study og Nigeria and Ghana dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada sisi pajak secara positif  

memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang 
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ditunjukkan dengan adanya peningkatan produk domestik bruto yang 

meningkat secara signifikan.
83

  Sejalan dengan penelitian tersebut bahwa hasil 

yang sama juga di peroleh Nwanakwere yang meneliti terkait pajak yaitu 

dengan judul penelitian Tax And Economic Growth In Nigeria: An ARDL 

Approach dengan hasil penelitinnya menunjukkan bahwa baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang bahwa pajak yang di peroleh dapat digunakan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.
84

 Penelitian tersebut juga 

didukung oleh adanya penlitian yang dilakukan Y. Neog dan A.K Gaur pada 

tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu Tax structure and economic growth: 

a study of selected Indian states yang menghasilkan bahwa pajak yang 

diperoleh dapat digunakan untuk membangun perekonmian yang lebih baik 

dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak tersebut 

pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara setiap 

tahunnya.
85

 Penelitian ini juga dilakukan Saragih
86

 yang memberikan hasil 

bahwa pajak memberi pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil yang berbeda yang dilakukan oleh 

Woa et.al
87

 yang menunjukkan bahwa Pajak tidak memberi pengaruh yang 
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari konsep belanja 

langsung oleh otoritas. Sedangkan menurut Rahmawati dalam penelitian yang 

berjudul Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam bahwa dalam konsep 

Negara  islam bahwa pajak akan digunakan pada saat Negara tidak ada 

alternatif lain untuk mendapatkan pemasukan Negara dalam proses biaya 

infrastruktur dan kebutuhan Negara, namun pada  konsep sistem kebijakan 

fiskal modern yang berlandaskan pada prinsip islam bahwa pajak menjadi 

pendapatan Negara terbesar yang dapat digunakan untuk alokasi kemakmuran 

rakyat yaitu dengan dibelanjakan pada kebutuhan public. Disisi lain bahwa 

pajak tersebut dikelola dengan melibatkan kualitas sumberdaya manusia yang 

memiliki pandangan islam sehingga pendapatan pajak dikelola dengan prinsip 

islam yaitu adil dan transparan.
88

  Dengan melihat hal tersebut bahwa 

penelitian ini merumuskan hipotesis yaitu: 

H2 pendapatan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi era pandemi covid -19 dengan Islamic human development index, 

sebagai variabel moderasi 

Sedangkan pada variabel ekspor didasarkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh E. Kilavuz dan B. A Topcu dengan judul penelitian yaitu 

Export and Economic Growth in the Case of the Manufacturing Industry: 

Panel Data Analysis of Developing Countries, penelitian tersebut yang 

memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya variabel ekspor yang 
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diguanakan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi maka hasilnya sangat 

signifikan dan positif, sebab ekpor yang dilakukan oleh Negara ke Negara lain 

dapat memicu pergerakan ekonomi yang signifikan dan mempercapat laju 

pertumbuhan ekonomi Negara.
89

 Sejalan dengan penelitian tersebut bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh Usman et.al dengan judul yaitu Impact of 

Exports on Economic Growth- A Case of Luxemburg  juga memperkuat hasil 

penelitian sebelumnya dimana ekspor yang tinggi akan memberi dampak yang 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Negara, hal tersebut 

karena dengan berjalannya ekspor maka sirkulasi perekonomi domestik akan 

semakin membaik yang akan mendorong peningkatan produk domestik bruto 

dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terealisasi.
90

  Peneliti 

berikutnya yang mempunyai hasil serupa dilakukan oleh Kalaitzi dan 

Chamberlain dengan judul penelitian  yaitu Exports and Economic Growth: 

Some Evidence from the GCC
 
 yang menunjukkan bahwa peran ekspor bagi 

pertumbuhan ekonomi sangat besar sebab adanya ekspor yang dilakukan 

Negara dapat meningkatkan produktifitas dan sirkulasi membaik didalam 

domestik sehingga ekspor tersebut mempunyai hubungan positif dan 

signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi
91

. Penelitian lain juga 
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menyebutkan Siregaar et.al
92

 yang menunjukkkan hasil bahwa variabel ekspor 

memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dimana ini juga didukung oleh penelitian Fauziah dan Khoerulloh
93

 bahwa 

hasil studinya menunjukkan bahwa ekspor mempunyai pengaruh langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dikarenakan arus perdagangan 

lebih dilakukan oleh Indonesia. Hasil yang sama juga didapat pada penelitian 

Ginting
94

 dimana variabel ekspor mempunyai pengaruh yang postif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi maka kinerja ekspor dapat ditingkatkan lebih intensif 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pandangan syariah bahwa 

jika ekspor ditinjau dari ekonomi islam terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebagai mana yang dilakukan oleh Marsam et.al yang berjudul Tinjauan 

Ekonomi Islam Terhadap Ekspor-Impor sebagai Pendapatan Negara Indonesia 

memberi gambaran bahwa melalui kegiatan ekspor tersebut Negara dapat 

memaksimallkan hubungan dengan Negara lain dalam membangun ekonomi 

Negara yang lebih baik, sehingga dalam kegiatan tersebut dibutuhkan 

sumberdaya ynag mumpuni untuk dapat menjalankan kegiatan tersebut. 

Sehingga pada akhirnya ketika dikerjakan oleh orang yang memiliki kapasitas 

dibidangnya maka kegiatan ekspor tersebut dapat memberi keuntungan yang 

besar dan Negara yang terlibat akan merasakan dampak yang baik bagi 
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perekonomian. Sehingga dalam hipotesis penelitian ini yaitu: 

H3 ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi era 

pendemi covid-19 dengan Islamic human development index, sebagai 

variabel moderasi 
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