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ABSTRAK 

     Ekonomi kreatif dan ekonomi digital merupakan salah satu fokus 

perekonomian Indonesia di era saat ini. Di mana inovasi dan 

kreativitas menjadi modal untuk melakukan kegiatan perekonomian 

yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. 

Dilihat dari sisi lain teknologi dan informasi merupakan suatu hal 

yang penting sebagai indikator penunjang dalam kegiatan 

perekonomian di era digital saat ini. Sehingga diperlukan 

pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang memadai untuk 

mendukung kegiatan  perekonomian digital di Indonesia. Oleh karena 

itu dengan memajukan ekonomi kreatif dan ekonomi digital serta 

pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia  akan 

berpotensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ekonomi kreatif, nilai transaksi e-money dan infrastruktur 

telekomunikasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 2010-2018 secara parsial maupun simultan. 

Selanjutnya, untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan islam 

tentang ekonomi kreatif, nilai transaksi e-money dan infrastruktur 

telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan sumber 

data yaitu data sekunder dalam periode pengamatan 2010-2018. Data 

yang digunakan meliputi data pertumbuhan ekonomi, Nilai ekspor 

ekonomi kreatif, volume nilai transaksi e-money dan mobile cellular 

subscription. Metode analisis dengan menggunakan regresi linear 

berganda. 

     Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

ekonomi kreatif berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan variabel e-money berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

kemudian variabel infrastruktur telekomunikasi tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010- 2018. 

Secara simultan ketiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010-2018. Dalam perspektif 

Islam bahwasanya ekonomi kreatif dan ekonomi digital boleh 

dilakukan tetapi harus tetap dengan prinsip syariah yang bertujuan 

untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. 

 

Kata kunci : Ekonomi Kreatif, Nilai Transaksi E-money, Infrastruktur 

Telekomunikasi dan Pertumbuhan Ekonomi 
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ABSTRACT 

 

     The creative economy and the digital economy are one of the 

focuses of the Indonesian economy in the current era. innovations and 

creativity are the capital to carry out economic activities that can 

trigger Indonesia's economic growth in the future. Viewed from the 

other side, technology and information are important as supporting 

indicators in economic activity in the current digital era. Therefore, it 

is necessary to develop adequate telecommunications infrastructure to 

support digital economic activities in Indonesia. Therefore, advancing 

the creative economy and digital economy as well as the development 

of telecommunication infrastructure in Indonesia will greatly increase 

Indonesia's economic growth in the future. This study aims to 

determine the creative economy, the value of e-money transactions 

and telecommunications infrastructure affect Indonesia's economic 

growth in 2010-2018 partially or simultaneously. And than to find out 

and explain the Islamic view on the creative economy, the value of e-

money transactions and telecommunications infrastructure on 

economic growth. 

     This type of research is quantitative research, with the data source, 

namely secondary data in the 2010-2018 observation period. The data 

used include economic growth data, creative economy export value, e-

money transaction value, and cellular subscriptions. The method of 

analysis using multiple linear regression. 

         The test results in this study indicate that the creative economy 

variable has a negative effect on economic growth and the e-money 

variable has an effect on economic growth then the 

telecommunication infrastructure variable has no effect on Indonesia's 

economic growth during 2010-2018. Simultaneously, these three 

variables have a significant effect on economic growth. Indonesia in 

2010-2018. In the Islamic perspective, the creative economy and 

digital economy are allowed to be carried out but must adhere to 

sharia principles that aim for the welfare of the entire community. 

Keywords : Creative Economy, Value of E-money Transactions, 

Telecommunication Infrastructure and Economic Growth 
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MOTTO 

 

... ٌَّ ه إِ ِٓۡىۗۡ  ٱّللَّ فُِس َه ب ثِأ ُِّٛشٔاْ يه ٰٗ ُٚغه زَّ ٍو حه ٕۡ ب ثِقه ُِّٛش يه  ...َله ُٚغه

Artinya : “....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri....” (QS. Ar-Ra’d:13:11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebagai langkah awal dalam memahami beberapa istilah yang 

terdapat pada judul penelitian ini, secara singkat penulis akan 

menjelaskan maksud serta tujuan dari judul penelitian ini. Adapun 

judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh  Ekonomi Kreatif, 

Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-money) dan 

Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia  Tahun 2010-2018 dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat 

penjelasan adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh  

    Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan 

timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang 

mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.
1
 

2. Ekonomi Kreatif  

     Ekonomi Kreatif adalah suatu penciptaan nilai tambah 

(ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir 

dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan 

berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan 

budaya dan teknologi.
2
 

3. (E-money)  

     (E-money) adalah  alat pembayaran yang memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut : diterbitkan atas dasar nilai uang yang 

disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan 

secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, 

dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan 

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai perbankan.
3
 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1045. 
2 Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia 

(Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), h. 7. 
3 https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx 

(Diakses pada tanggal 20 mei  2021) 

https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx


2 
 

 

 

4. Infrastruktur  

     Infrastruktur adalah pelayanan kepada masyarakat dalam 

skala besar seperti air, jalan raya, listrik, kereta api, sistem 

penerbangan, telepon komunikasi radio, dan lain-lainnya.
4
 

5. Telekomunikasi  

     Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, 

dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk 

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui 

sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik 

lainnya. Termasuk kegiatan telekomunikasi adalah penyediaan 

pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video menggunakan 

fasilitas transmisi berdasarkan teknologi tunggal atau 

kombinasi dari berbagai teknologi.
5
 

6. Pertumbuhan ekonomi  

     Pertumbuhan ekonomi adalah  kenaikan jangka panjang 

dalam kemampuan suatu negara atau daerah untuk 

menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi 

kepada penduduknya sesuai dengan kemajuan teknologi dan 

penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya.
6
 

7. Ekonomi Islam  

    Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara yang islami.
7
 

B. Latar Belakang 

     Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama yang 

berdampak secara umum bagi kesejahteraan suatu masyarakat. 

                                                             
4 Eti Rochaerty dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), h. 164. 
5 BPS Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020 (Diakses pada tanggal 22 

februari  2022) 
6 M. L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 56. 
7 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.17 . 
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Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 

jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.
8
 Dengan 

adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dijadikan sebagai 

indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
9
 Pertumbuhan 

ekonomi (economic growth) merupakan bagian terpenting dalam 

kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. 

Secara menyeluruh, hal ini dapat diasumsikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi akan membawa kepada peluang dan 

pemerataan ekonomi yang lebih besar.
10

 Satu fakta yang tak 

terbantahkan, pertumbuhan perekonomian dunia selama dua abad 

ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu 

pertama, semakin meningkatnya kemakmuran atau taraf hidup 

yang dicapai oleh masyarakat dunia, kedua, terbukanya 

kesempatan kerja baru bagi penduduk yang semakin bertambah 

jumlahnya. Berikut ini merupakan laju pertumbuhan ekonomi 

negara ASEAN Tahun 2010-2018. 

Tabel 1.1  

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2018 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi 

(persen) 

2010 6.22 

2011 6.17 

2012 6.23 

2013 5.78 

2014 5.02 

2015 4.88 

2016 5.02 

2017 5.07 

2018 5.17 

           Sumber : world bank 

                                                             
8 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), h. 9. 
9 Dewi Ernita, Syamsul Amar, dan Efrizal Syofyan, “Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia,” Jurnal Kajian Ekonomi 1, no. 2 

(2013), h.7. 
10 Syed Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 133. 
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      Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2018 mengalami 

fluktuatif namun tidak signifikan. Pada tahun 2018 pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mencapai 5,17% lebih besar dari tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2017 hanya 5,07%. Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tertinggi yaitu pada tahun 2012 mencapai 

6,23% dan yang terendah yaitu pada tahun 2015 hanya mencapai 

4,88%. Di ASEAN Indonesia sendiri pada tahun 2018 Indonesia 

masih berada di urutan ke 6. 

     Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ada dua, yaitu 

faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi terdiri 

dari SDA, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, 

pembagian skala produksi dan pembagian kerja. Sedangkan 

faktor non ekonomi terdiri dari faktor sosial, faktor manusia, 

faktor politik dan administratif.
11

 

     Di era sekarang perekonomian digital merupakan salah satu 

yang  sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Di mana perekonomian digital sangat 

relate dengan perubahan globalisasi saat ini. Indonesia mulai 

memprioritaskan sektor ekonomi digital sebagai salah satu sektor 

potensial yang di kembangkan. Banyak indikator yang dapat 

menunjang perekonomian digital di suatu negara. 

     Industri Kreatif  merupakan suatu industri yang dikenal sangat 

berkembang di era saat ini. Menurut Instruksi Presiden No. 6 

Tahun 2009, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi 

berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu 

untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang 

bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Ekonomi kreatif merupakan sebuah 

konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai 

aset utama dalam menggerakkan ekonomi, sehingga pertumbuhan 

ekonomi suatu negara diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan 

sumber daya alam sebagai aset utama.  Ada 14 subsektor industri 

kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, 

desain, fashion, video, film, fotografi, permainan interaktif, 

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

(Jakarta: Erlangga, 2009), h.76. 
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musik, seni pertunjukkan, penerbitan,  percetakan, layanan 

komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, riset dan 

pengembangan. 
12

 

     Inovasi (kreativitas) berkaitan langsung dengan kegiatan 

ekonomi daripada penemuan baru. Inovasi pada dasarnya adalah 

penerapan ilmu pengetahuan untuk dapat menghasilkan produk 

baru yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Tidak hanya inovasi 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kemampuan 

untuk meniru dan memperbaiki produk lain juga sangat penting 

artinya untuk mendorong kegiatan produksi dan pertumbuhan 

ekonomi.
13

 Masyarakat di zaman sekarang lebih tertarik apabila 

nilai kebudayaan tersebut mendapat sentuhan fisik yang lebih 

modern lebih populer misalnya dari desainer, arsitek, komposer 

musik, dan koreografer dan lain-lain. Usaha-usaha pemanfaatan 

kearifan serta warisan budaya ini perlu perhatian dan kerja sama 

antara pemerintah dengan pelaku-pelaku industri kreatif, 

sehingga budaya tradisional bangsa dapat terlestarikan dan 

menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
14

 Pada tahun 2018, 

kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia sudah 

mencapai 7,16% atau mencapai angka Rp 1.1005 triliun. 

Ekonomi Kreatif merupakan salah  satu  sektor  yang  diharapkan  

mampu menjadi   kekuatan   baru   ekonomi   nasional di masa 

mendatang.
15

 Berikut ini merupakan data nilai ekspor industri 

kreatif dan PDB ekonomi kreatif Indonesia tahun 2010-2018 

bersumber dari BEKRAF. 

 

 

 

 

                                                             
12 Dina Mellita dan Deni Erlansyah, “Pemetaan Industri Kreatif Dalam 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban Di Kota Palembang,” 

Prosiding Economic Globalization Trend & Risk Developing Country, 2014, 4–5, 

http://eprints.binadarma.ac.id/2073/1/FP_20.pdf. 
13 Sjafrizal, Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi (Padang: Baduose Media, 

2008), h. 79-80. 
14 Mari Elka Pangestu, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 

(Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008), h. 1. 
15 Asri Noer Rahmi, “Perkembangan Industri Ekonomi Kreatif Dan 

Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia,” Seminar Nasional Sistem 

Informasi, Fak. Teknologi Informasi UNMER Malang 2, no. 1  (2018), h. 1386–95. 
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Tabel 1.2  

Nilai Ekspor dan PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 

2010-2018 

Tahun Nilai Ekspor Ekonomi 

Kreatif 

PDB Ekonomi 

Kreatif (triliun) 

2010 121.441.532.529.375 525.96 

2011 141.836.189.963.756 581.54 

2012 149.300.754.458.800 638.39 

2013 193.447.088.787.504 708.27 

2014 225.971.728.005.760 784.87 

2015 267.127.447.305.355 852.56 

2016 268.570.436.856.972 922.59 

2017 268.770.643.200.000 1.009 

2018 307.518.293.571.840 1.105 

Sumber : Laporan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif BEKRAF 

(data diolah) 

     Dapat kita ketahui pada tabel 1.2 merupakan tabel dari nilai 

ekspor industri kreatif dan PDB ekonomi kreatif Indonesia tahun 

2010-2018. Kemudian dapat kita lihat juga di Indonesia nilai 

ekspor dan PDB ekonomi kreatif dari tahun 2010 sampai 2018 

selalu meningkat setiap tahun nya. Di mana pada tahun 2018 nilai 

ekspor mencapai Rp.307.518.293.571.840 dan PDB ekonomi 

kreatif mencapai 1.105 triliun. 

     Peluang industri kreatif  baik di dalam maupun di luar negeri 

sangatlah besar. Pasar untuk industri kreatif masih sangat terbuka 

lebar dan memiliki kecenderungan meningkat. Pemerintah 

bersungguh-sungguh mengangkat industri kreatif. Dibuktikan 

dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif melalui Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor  6 Tahun 2015 Tentang 

Badan Ekonomi Kreatif. Bidang ekonomi kreatif diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.
16

 

                                                             
16 Asri Noer Rahmi, “Perkembangan Industri Kreatif..., 1387. 
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     Inovasi atau kemajuan teknologi saat ini dikenal dengan 

“Revolusi Industri 4.0”. Di era digital dengan kemajuan teknologi 

yang semakin berkembang pesat ini dapat menjadi peluang besar 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu negara 

yang tidak terlepas dari kualitas sistem pembayaran karena sistem 

pembayaran dapat mempermudah transaksi dalam melakukan 

berbagai aktivitas kegiatan ekonomi. Sehingga perputaran uang 

(velocity of money) yang cepat dan akhirnya akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Pramono kehadiran alat 

pembayaran non tunai bagi perekonomian memberikan manfaat 

peningkatan efisiensi dan produktivitas keuangan yang 

mendorong aktivitas sektor riil pada gilirannya dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan velocity 

of money. 
17

 Peran sistem pembayaran non tunai akan semakin 

besar dan vital bagi perekonomian suatu negara. Di mana pada 

akhirnya kelancaran dari sistem pembayaran non tunai akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi.
18

  

     Kehadiran alat pembayaran non tunai bagi perekonomian 

memberikan manfaat peningkatan efisiensi dan produktivitas 

keuangan yang mendorong aktivitas sektor riil pada gilirannya 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.
19

 Sistem pembayaran non tunai ini 

dapat dilakukan menggunakan berbagai alat/instrumen 

pembayaran diantaranya yaitu alat pembayaran menggunakan 

kartu (APMK) dan pembayaran menggunakan uang elektronik (e-

money). Uang elektronik sendiri adalah alat pembayaran dalam 

                                                             
17 Pramono, Bambang, Tri Yanuarti, Pipih D. Purusitawati, dan Yosefin 

Tyas Emmy. 2006. “Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan 
Kebijakan Moneter”. Working Paper Indonesia, No WP/11/2006. dikutip oleh Dewani 

Indah Tawakalni, “Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 1 (2020), 

h. 3. 
18 Susilawati dan Dewi Zaini Putri, “Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai 

Dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Jurnal Kajian 

Ekonomi Dan Pembangunan 1, no. 2 (2019), h. 668. 
19 Ayu Nursari, I Wayan Suparta, dan Yoke Moelgini, “Pengaruh 

Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat,” Jurnal 

Ekonomi Pembangunan 8, no. 3 (2019), h. 286. 
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bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media 

elektronik tertentu dapat berupa chip atau server. Yang tujuannya 

agar membuat transaksi lebih mudah praktis dan aman.
20

 

     Di Indonesia pengguna e-money tumbuh secara signifikan 

yang tercermin dari data volume dan nominal transaksi pada 

tahun 2017 yang diterbitkan Bank Indonesia. Nominal transaksi 

uang elektronik mencapai Rp. 10.42 triliun.
21

 Hal ini terjadi 

karena munculnya kebijakan baru dari pemerintah berupa 

kewajiban pembayaran tol menggunakan kartu atau e-money. 

Sehingga penggunaan e-money jauh lebih berkembang 

dibandingkan kartu kredit. meskipun e-money belum begitu lama 

muncul. Berikut merupakan data volume transaksi e-money di 

beberapa negara ASEAN. 

Tabel 1.3  

Volume Nilai Transaksi E-money Indonesia 2010-2018 

Tahun Volume Nilai Transaksi E-

money (satuan transaksi) 

2010 26.541.982 

2011 41.060.149 

2012 100.635.414 

2013 137.900.779 

2014 203.369.990 

2015 535.579.528 

2016 683.133.352 

2017 943.319.933 

2018 2.922.698.905 

    Sumber : Bank Indonesia 

     Dapat kita lihat pada tabel 1.4 di atas merupakan tabel volume 

transaksi e-money Indonesia. Penggunaan transaksi e-money di 

Indonesia perkembangannya sangatlah pesat. Berdasarkan data 

penggunaan uang elektronik di Indonesia dari tahun 2010 sampai 

                                                             
20 Ratnawaty Marginingsih dan Imelda Sari, “Nilai Transaksi Non Tunai 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2014-2018,” Inovator 8, no. 2 

(2019), h. 17. 
21 Ayu Nursari, I Wayan Suparta, Dan Yoke Moelgini,” Pengaruh 

Pembayaran Non Tunai..., 286. 
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2018 selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2018 

penggunaan uang elektronik Indonesia mencapai 2.922.698.905 

transaksi. Sehingga Indonesia menempati urutan kedua 

penggunaan uang elektronik terbesar di ASEAN dengan nilai 

transaksi mencapai sekitar 9.8 miliar US$. Peningkatan volume 

transaksi e-money ini juga menandakan konsumsi masyarakat 

meningkat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Dalam arti kenaikan konsumsi masyarakat 

menyebabkan produksi meningkat yang akhirnya akan membuat 

pertumbuhan ekonomi juga meningkat.
22

 

     Penggunaan transaksi non tunai diharapkan dapat digunakan 

secara continous sehingga mempengaruhi keputusan ekonomi 

konsumen untuk terus bertransaksi. Sedangkan produsen dapat 

menekan biaya produksi dan distribusi hingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun 

signifikansi persentase pertumbuhan ekonomi terbilang stagnan. 

Namun penggunaan instrument transaksi non tunai dengan alat 

pembayaran nontunai ini dapat menjaga kestabilan inflasi yang 

diharapkan pada dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang 

sustain.
23

 

     Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak 

pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hal ini karena 

infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain 

untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan 

antara yang satu dengan yang lainnya.
24

 Pada era milenial seperti 

sekarang ini, telekomunikasi yang semakin berkembang pesat 

memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi di Indonesia. Di mana setiap individu 

                                                             
22 Susilawati dan Dewi Zaini Putri,”Analisis Pengaruh  Transaksi Non 

Tunai..., 668. 
23 M. Yoga Priyanto, “Analisa Hubungan Antara Transaksi Non Tunai 

(APMK Dan E-Money), Velocity Of Money, Jumlah Uang Beredar (M1), Dan 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2017), h. 17. 
24 Farah Salsabila Muchtar, Atih Rochaeti, dan Aan Julia, “Pengaruh 

Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Barat Periode 
2010-2015 ( Studi Kasus : 26 Kabupaten / Kota ),” Prosiding Ilmu Ekonomi 3, no. 1 

(2017): 28–34. 
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sangat membutuhkan telekomunikasi tersebut.
25

 Ada banyak 

literatur yang menunjukkan tentang faktor sosio-ekonomi dari 

pertumbuhan ekonomi tetapi hanya sedikit perhatian yang 

ditunjukan pada hubungan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

dengan pertumbuhan ekonomi.
26

 Dutta (2001), Chakraborty dan 

Nandi (2011), Cieślik dan Kaniewska (2004) mempertahankan 

pendapatnya bahwa infrastruktur telekomunikasi menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui infrastruktur lain 

yaitu faktor produksi dengan demikian meningkatkan ekonomi. 

     Efek kemajuan di bidang teknologi komunikasi mendorong 

perkembangan perusahaan domestik dan asing dengan baik. 

Kondisi ini akan meningkatkan kualitas informasi bagi rekan 

bisnis. bagi masyarakat. sehingga menjadi penggerak untuk 

kegiatan yang lebih produktif. Kegiatan yang lebih produktif 

dalam suatu negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
27

 

Pada tahun 2012 sampai 2017 indeks pembangunan informasi 

dan telekomunikasi (IP-TIK) di Indonesia berfluktuasi. Pada 

tahun 2012 sampai 2014 IP-TIK mengalami peningkatan karena 

adanya program pemerintah untuk membangun infrastruktur 

telekomunikasi seperti palapa ring. Pada tahun 2015 mengalami 

penurunan sebesar 0.71 dari tahun sebelumnya. Hal ini karena 

pengguna telekomunikasi salah satunya internet adalah generasi 

milenial. sedangkan pengguna telekomunikasi merupakan salah 

satu pengukur IP-TIK. Pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami 

peningkatan karena adanya program meningkatnya penetrasi 

internet di Indonesia.
28

 Berikut merupakan data pelanggan 

telepon seluler Indonesia tahun 2010-2018 yang bersumber dari 

BPS. 

                                                             
25 Annisa Khaira dan Ariusni, “Analisis Kualitas Infrastruktur 

Telekomunikasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia,” 

Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 2, no. 1 (2020), h. 15-24. 
26 Farhatul Aini, “Pengaruh Perkembangan E-Commerce Dan Infrastruktur 

Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2018” 
(Skripsi, UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, 2020), h. 18. 

27 Galih adi Prasetyo, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur 

Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean,” Jurnal Ilmu Ekonomi 

Terapan 4, no. 1 (2019), https://doi.org/10.20473/jiet.v4i1.13941. 
28 Annisa Khaira, Ariusni, “Analisis Kausalitas Infrastruktur 

Telekomunikasi..., 15-24. 



11 
 

 

Tabel 1.4 

Mobile Cellular Subscriptions Indonesia 2010-2018 

Tahun Mobile Cellular Subscriptions 

2010 9.349.998 

2011 8.650.716 

2012 7.667.184 

2013 10.085.624 

2014 9.885.971 

2015 351.860.784 

2016 396.326.310 

2017 446.246.908 

2018 327.776.538 

 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

     Dapat kita lihat pada tabel 1.3 di atas berdasarkan sumber dari 

BPS pelanggan telepon seluler Indonesia setiap tahunnya selalu 

meningkat. Peningkatan signifikan yaitu pada tahun 2015 

mencapai 351.860.784 pelanggan. Di mana pada tahun 

sebelumnya hanya 9.885.971 pelanggan dan pada tahun 2018 

pelanggan telepon seluler Indonesia mencapai 327.776.538 

pelanggan. Dengan meningkatnya jumlah pelanggan telepon 

seluler mengindikasikan bahwasanya pembangunan infrastruktur 

indonesia semakin maju. 

     Dengan adanya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi 

yang memadai. Dalam hal ini jaringan internet menjadi hal vital 

yang harus dipenuhi agar telekomunikasi tidak hanya memberi 

manfaat untuk alat komunikasi tetapi juga berperan dalam 

menghasilkan peluang ekonomi masyarakat untuk 

mengembangkan bisnis, pendidikan, pariwisata, hiburan, industri 

kreatif dan lainnya. Perkembangan telekomunikasi di Indonesia 

sendiri juga sudah sangat mengalami perubahan yang cukup 

berarti. Hal ini dapat dilihat di mana pada saat ini kita dengan 

mudahnya untuk mengetahui ataupun mengakses informasi–

informasi yang terbaru baik dari dalam negeri maupun informasi 

dari luar negeri. Apabila perkembangan infrastruktur 
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telekomunikasi ini semakin membaik maka akan meningkatkan 

perekonomian. Dengan meningkatnya perekonomian maka akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi.
29

 

     Disisi lain, ekonomi islam memiliki misi yang jauh lebih luas 

dan komprehensif, di mana ekonomi digital bukan sekedar 

membangun perekonomian rakyat melalui inovasi dan teknologi 

melainkan yang lebih penting adalah membangun sikap mental 

yang berarti pula membangun manusia secara utuh. Dengan 

menggunakan pendekatan Ibnu khaldun, bahwa ekonomi yang 

ideal adalah mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat 

manusia (basic needs).
30

 

     Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. 

surat Hud ayat 61: 
31

 

ِو  ٕۡ قه هِٗحۚب قهبله ٚهٰ بُْۡى صهٰ ٕده أهخه ًُ ٰٗ ثه إِنه ٔه ه  ٱۡعجُُذٔاْ ۞ ُشُِ  ٱّللَّ ۡٛ ٍّ غه
ٍۡ إِنهٰ ب نهُكى يِّ  ۥ  يه

ٍه  أهُكى يِّ شه ٕه أَه ُكىۡ ٔه  ٱۡۡلهۡسضِ ُْ شه ًه ٌَّ  ٲۡسزهۡغفُِشُِٔ ٓهب فه فِٛ ٱۡسزهۡع ِّۚ إِ ۡٛ ْا إِنه ٕٓ ثُىَّ رُٕثُ

ِجٛٞت  ثِّٙ قهِشٚٞت يُّ   ١٦سه

Artinya : “dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara 

mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! 

Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. 

Dia telah menciptakan-mu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan-mu pemakmurnya, karena itu mohonlah 

ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-

Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-

Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”. 

bahwa Allah Swt. menjadikan kita manusia sebagai 

wakil untuk memakmurkan bumi. 

     Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan yang terus menerus dari faktor produksi secara 

benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan 

manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi 

                                                             
29 Septhia Irefan dan Melti Roza Adry, “Pengaruh Infrastruktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” ECOSAINS : Jurnal Ilmiah Dan Pembangunan 

7, no. 1 (2018), h. 57-66. 
30 Almizan, “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 

Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1, no. 2 (2016), h. 13. 
31 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 228. 
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menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan 

yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai 

pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya 

memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek 

buruk dan membahayakan manusia.
32

 

     Penelitian ini mengambil rentan waktu 9 tahun yaitu 2010-

2018 dikarenakan pada rentan waktu tersebut pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi dan Indonesia mulai 

fokus untuk membangun perekonomian digital yaitu diantaranya 

dalam sektor ekonomi kreatif dan perkembangan nilai transaksi 

non tunai e-money di Indonesia. Dan infrastruktur telekomunikasi 

yang mengalami perkembangan sebagai salah satu penunjang 

untuk meningkatkan perekonomian digital di Indonesia. 

     Indonesia sendiri merupakan  salah satu  negara besar yang 

ada di ASEAN. Di mana di era saat ini ketiga indikator di atas 

merupakan indikator yang sangat berpengaruh untuk memajukan 

perekonomian suatu negara. Ketiga indikator tersebut sangat 

relate dalam perekonomian saat ini.  Perekonomian saat ini 

merupakan perekonomian digital yang merupakan salah satu 

yang berpengaruh dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

era globalisasi saat ini.      

     Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwasanya 

data PDB ekonomi kreatif setiap tahunnya meningkat. 

Seharusnya ekonomi kreatif menyumabang lebih besar terhadap 

PDB Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Karena ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang sangat 

berpengaruh di era sekarang. Ekonomi kreatif Indonesia sudah 

mulai maju dan bersaing dengan negara negara lain tetapi 

kontribusi ekonomi kreatif terhadap peningkatan pertumbuhan 

masih sedikit.  Banyak negara negara di dunia yang menjadikan 

ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggul dalam sektor 

perekonomian dan berkontribusi besar dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

                                                             
32 Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” Jurnal 

Ekonomi Syariah Dan Bisnis 1, no. 2 (2018), h. 119. 
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     Dapat kita lihat juga data nilai transaksi non tunai e-money 

Indonesia merupakan terbesar di ASEAN karena e-money 

merupakan alat pembayaran non tunai digital yang sangat praktis 

dalam transaksi di kehidupan sehari hari. Dengan jumlah nilai 

transaksi yang yang besar seharusnya secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan volume transaksi e-money ini juga menandakan 

konsumsi masyarakat meningkat yang akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam arti, kenaikan 

konsumsi masyarakat menyebabkan produksi meningkat yang 

akhirnya akan membuat pertumbuhan ekonomi juga meningkat. 

     Disisi lain dapat kita lihat juga bahwasannya infrastruktur 

telekomunikasi merupakan sebagai alat untuk menjalankan 

aktivitas perekonomian digital yang berpengaruh terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Infrastruktur 

telekomunikasi Indonesia mengalami kemajuan di mana jumlah 

pengguna telepon seluler dan internet di Indonesia selalu 

meningkat setiap tahun nya menandakan infrastruktur 

telekomunikasi telah maju. Indonesia menempati urutan ke 3 

negara pengguna internet terbesar di asia di bawah China dan 

India. Seharusnya dengan kemajuan infrastruktur telekomunikasi 

secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia di mana saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

mengalami fluktuasi. 

     Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti ingin meneliti lebih 

dalam agar menemukan hasil yang valid mengenai bagaimana 

pengaruh ekonomi kreatif, nilai transaksi non tunai (e-money) dan 

infrastruktur telekomunikasi terhadap tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Ekonomi Kreatif, Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-

money) dan Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2018 dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”. 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

     Agar memudahkan dan menyederhanakan penelitian ini dan 

mencapai sasaran yang diinginkan dengan tepat, serta tidak 

meluasnya pembahasan. Maka penulis membatasi penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh tiga variabel Independen yaitu 

ekonomi kreatif, nilai transaksi e-money dan infrastruktur 

telekomunikasi terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan 

ekonomi dan dianalisis dalam perspektif Ekonomi Islam.  

     Variabel Ekonomi Kreatif adalah data ekonomi kreatif yang 

bersumber dari Kemenparekraf yaitu PDB sektor ekonomi 

kreatif. Variabel nilai transaksi E-money adalah data nilai 

transaksi e-money yang bersumber pada Bank Indonesia. 

Variabel Infrastruktur telekomunikasi adalah jumlah pelanggan 

telepon seluler di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan 

Pusat Statistik. Penelitian ini hanya dibatasi pada periode waktu 

tahun 2010-2018. Lebih lanjut penulis hanya membatasi 

penelitian hanya berkaitan dengan pengaruh ekonomi kreatif, 

nilai transaksi e-money dan infrastruktur telekomunikasi secara 

parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

dalam perspektif ekonomi Islam. 

 

D. Rumusan Masalah Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Apakah  Ekonomi kreatif berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2010-2018 ? 

2. Apakah Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-money) 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Tahun 2010-2018 ? 

3. Apakah Infrastruktur Telekomunikasi berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2010-2018 ? 

4. Apakah variabel independen (Ekonomi kreatif, Nilai 

Transaksi Non Tunai (E-money) dan Infrastruktur 

Telekomunikasi) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) di Indonesia 

Tahun 2010-2018 ? 
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5. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang Ekonomi 

kreatif, Nilai Transaksi Non Tunai (E-money) dan 

Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Ekonomi kreatif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2010-2018. 

2. Untuk mengetahui Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai 

(E-money) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Tahun 2010-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2010-

2018. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Variabel Independen (Pengaruh 

Ekonomi kreatif, Nilai Transaksi Non Tunai (E-money) dan 

Infrastruktur Telekomunikasi) secara bersama-sama 

terhadap Variabel Dependen (Pertumbuhan Ekonomi) di 

Indonesia Tahun 2010-2018. 

5. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang 

Ekonomi kreatif, Nilai Transaksi Non Tunai (E-money) dan 

Infrastruktur Telekomunikasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

     Untuk digunakan sebagai literatur atau referensi dan 

menambah wawasan ilmu peneliti serta peneliti lainnya 

mengenai teori yang berkaitan dengan pengaruh ekonomi 

kreatif, nilai transaksi e-money dan infrastruktur 

telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 

2. Secara Praktis 
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a. Bagi Peneliti : Untuk memperluas dan melatih 

kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan 

teori yang peneliti dapatkan selama berkuliah. Hasil 

penelitian diharapkan dapat digunakan oleh peneliti 

selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang sama. 

b. Bagi Akademisi : Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan 

dan mampu memberikan kontribusi untuk 

mengembangkan ilmu mengenai pengaruh ekonomi 

kreatif, nilai transaksi e-money dan infrastruktur 

telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi ditinjau 

dalam perspektif ekonomi Islam. Sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan menambah literatur mengenai hal 

tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung khususnya bagi 

jurusan Ekonomi Syariah. 

c. Bagi Pemerintah : Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan aspirasi kepada pihak yang berwenang 

dalam mengambil kebijakan dan memberikan solusi 

untuk pemerintah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

     Dalam penelitian sebelumnya yang penulis temukan ada 

beberapa penelitian yang memiliki bahasan yang sama, namun 

juga memiliki beberapa bahasan yang berbeda. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

     Rahmi, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 dengan 

judul penelitian ”Perkembangan Industri Kreatif dan 

Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia” hasil yang 

didapat dari penelitian ini dengan metode deskriptif kuantitatif 

menunjukkan bahwa industri kreatif ternyata memberikan 

dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia dan 

peningkatan kesejahteraan bagi pelaku industri ekonomi 

kreatif itu sendiri. Perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian terdahulu yaitu dari variabel penulis yang terdiri 
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dari variabel ekonomi kreatif, nilai transaksi non tunai (e-

money) infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan 

ekonomi sedangkan variabel penelitian terdahulu hanya terdiri 

dari industri kreatif dan pertumbuhan ekonomi, lalu tahun 

yang diteliti berbeda di mana penelitian terdahulu 

menggunakan periode tahun 2014-2018 yakni selama 5 tahun, 

dan dalam pengolahan data hanya menggunakan data reset 

yang disimpulkan oleh penulis, kemudian penelitian penulis 

juga melihat dari perspektif ekonomi islam sedangkan 

penelitian terdahulu tidak melihat dari perspektif ekonomi 

Islam.
33

 

     Khaira dan Ariusni, penelitian yang dilakukan pada tahun 

2020 dengan judul penelitian ”Analisis kualitas Infrastruktur 

Telekomunikasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan 

Ekonomi Di Indonesia”. Hasil yang didapat dari penelitian ini 

dengan metode deskriptif dan asosiatif menunjukkan bahwa 

hasil uji kausalitas granger menjelaskan bahwa Infrastruktur 

telekomunikasi tidak memiliki hubungan kausalitas baik satu 

arah atau dua arah dengan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa selama periode tahun 

penelitian tinggi rendahnya infrastruktur telekomunikasi di 

Indonesia tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia begitupun sebaliknya. Perbedaan penelitian penulis 

dengan penelitian terdahulu yaitu dari variabel penulis yang 

terdiri dari variabel ekonomi kreatif, nilai transaksi non tunai 

(E-money) dan infrastruktur telekomunikasi sedangkan 

variabel penelitian terdahulu terdiri dari Infrastruktur 

Telekomunikasi, Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan 

Ekonomi. Lalu tahun yang diteliti berbeda di mana penelitian 

terdahulu menggunakan periode tahun 2012-2017 yakni 

selama 6 tahun, selanjutnya dalam pengolahan yang 

digunakan penilitian terdahulu yaitu menggunakan metode 

PVAR, dan penelitian penulis juga melihat dari perspektif 

ekonomi islam sedangkan penelitian terdahulu tidak melihat 

dari perspektif ekonomi Islam.
34

 

                                                             
33 Asri Noer Rahmi, “Perkembangan Industri Ekonomi Kreatif..., h. 1386–

95. 
34 Annisa Khaira dan Ariusni, “Analisis Kualitas Infrastruktur 

Telekomunikasi..., h. 15-24. 
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     Susilawati dan Putri, penelitian yang dilakukan pada tahun 

2019 di Indonesia dengan judul penelitian “ Analisis Pengaruh  

Transaksi Non Tunai Dan Suku Bunga BI Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Hasil yang didapat dari 

penelitian ini dengan metode analisis kuantitatif  dengan 

model regresi linear berganda menunjukkan bahwa E-money 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Artinya setiap terjadi peningkatan atau 

penurunan volume transaksi e-money tidak mempengaruhi 

tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian 

penulis dengan penelitian terdahulu yaitu dari variabel penulis 

yang terdiri dari variabel Ekonomi Kreatif, Nilai Transaksi 

Non Tunai (E-money) dan Infrastruktur Telekomunikasi 

sedangkan variabel penelitian terdahulu terdiri dari Nilai 

Transaksi Non Tunai ( Kartu Kredit dan E-money)dan Suku 

Bunga BI, lalu tahun yang diteliti berbeda di mana penelitian 

terdahulu menggunakan periode tahun 2010-2018 yakni 

selama 9 tahun, dan penelitian penulis juga melihat dari 

perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian terdahulu tidak 

melihat dari perspektif ekonomi Islam.
35

 

     Ngatono, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 di 

provinsi Banten dengan judul penelitian “Pengaruh 

Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2004-2013”. Hasil yang di 

dapat dari penelitian ini dengan metode kuantitatif dengan 

model koefisien determinasi dan Least Square (LS) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan   telekomunikasi   dan      

PDRB   di Provinsi   Banten   menunjukkan   adanya 

hubungan  yang  signifikan,  hal  ini  ditunjukan  dengan  hasil 

pengujian  dengan  metode  determinasi(R
2
) yaitu sebesar  

0.993. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian 

terdahulu yaitu dari variabel penulis yang terdiri dari variabel 

Ekonomi Kreatif, Nilai Transaksi Non Tunai (E-money) dan 

Infrastruktur Telekomunikasi sedangkan variabel penelitian 

terdahulu terdiri dari Infrastruktur Telekomunikasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi, lalu tahun yang diteliti berbeda di 

                                                             
35 Susilawati dan Dewi Zaini Putri, “Analisis Pengaruh Transaksi..., h. 667–

678. 
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mana penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2004-

2013 yakni selama 10 tahun, lokasi penelitian terdahulu di 

Provinsi Banten, dan penelitian penulis juga melihat dari 

perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian terdahulu tidak 

melihat dari perspektif ekonomi Islam.
36

 

     Marginingsih dan Sari, penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2019 di Indonesia dengan judul penelitian “Nilai 

Transaksi Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Indonesia Periode 2014-2018”. Hasil yang didapat dari 

penelitian ini dengan metode deskriptif kuantitatif 

menunjukkan bahwa Dari hasil penelitian ini disimpulkan 

bahwa transaksi non tunai seperti penggunaan kartu debit/atm, 

kartu kredit dan e-money secara positif dan signifikan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbedaan 

penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu dari 

variabel penulis yang terdiri dari variabel Ekonomi Kreatif, 

Nilai Transaksi Non Tunai (E-money) dan Infrastruktur 

Telekomunikasi sedangkan variabel penelitian terdahulu 

terdiri dari Nilai Transaksi Non Tunai ( Kartu Kredit, Kartu 

Debit dan E-money), lalu tahun yang diteliti berbeda di mana 

penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2014-2018 

yakni selama 5 tahun, dan penelitian penulis juga melihat dari 

perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian terdahulu tidak 

melihat dari perspektif ekonomi Islam.
37

 

 

H. Sistematika Penulisan Sistematika 

     penulisan di dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, 

yang masing-masing uraian secara garis besar dijelaskan 

yakni sebagai berikut di bawah ini :  

 

BAB I Pendahuluan  

Berisikan 8 (delapan) sub bab yang dimulai dari 

penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi 

                                                             
36 Ngatono, “Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Provinsi Banten Tahun 2004 -2013,” Jurnal PROSISKO 3, no. 1 (2016): 

33–42. 
37

 Ratnawaty Marginingsih dan Imelda Sari, “Nilai Transaksi Non Tunai...,  

h.21. 
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dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.  

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis  

Dalam landasan teori akan dijelaskan tentang teori-teori 

yang dipakai dalam penelitian dan pengajuan hipotesis.  

BAB III Metode Penelitian  

Berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian serta menguraikan pendekatan 

penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber penelitian, 

populasi dan teknik pengambilan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan variabel 

penelitian, metode dan alat analisis data.  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Dijabarkan hasil deskripsi dan analisis data, sehingga 

hasil penelitian adalah jawaban atas semua pertanyaan 

penelitian yang telah disampaikan di BAB I.  

BAB V Penutup  

Berisikan jawaban akhir berupa kesimpulan serta 

rekomendasi penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Ekonomi Kreatif 

     Dasar teori yang berkaitan dengan konsep ekonomi kreatif 

yaitu teori pertumbuhan baru, yang merupakan teori 

pertumbuhan endogen ini dipelopori oleh Paul M Romer pada 

tahun 1986 dan Robert Lucas tahun 1988 sebagai kritikan 

terhadap teori pertumbuhan neoklasik Solow yang tidak bisa 

menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang. Paul Romer, ahli teori pertumbuhan baru 

menganggap bahwa inovasi dan perubahan teknologi, yang 

meningkatkan produktivitas kapital dan tenaga kerja, adalah 

faktor utama bagi proses pertumbuhan ekonomi. 

    Paul Romer menjelaskan tiga elemen dasar dalam 

pertumbuhan endogen yaitu perubahan teknologi yang bersifat 

endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan, 

ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari limpahan 

pengetahuan (knowledge spillover), dan produksi barang-

barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu 

pengetahuan akan tumbuh tanpa batas.
38

 

    Teori pertumbuhan endogen berkembang dalam dua cabang 

pemikiran. Pertama, perilaku learning by-doing dengan 

pengenalan hal-hal baru dalam perekonomian merupakan 

pendorong bagi peningkatan produktivitas perekonomian. 

Kedua, penemuan-penemuan baru adalah sumber utama bagi 

peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua aliran ini sepakat 

bahwa sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi 

peningkatan produktivitas ekonomi. 

1. Definisi Ekonomi Kreatif 

     Menurut Howkins ekonomi kreatif adalah kegiatan 

ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. 

Benar juga, esensi dari kreativitas adalah gagasan. 

Bayangkan hanya dengan modal gagasan, seseorang yang 

kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. 

                                                             
38

 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5 (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2015). 
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Gagasan-gagasan tersebut yang orisinil dan dapat 

diproteksi oleh HKI. Contohnya adalah penyanyi, bintang 

film, pencipta lagu.
39

 

    Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal 

berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono dalam Agung Pascasuseno 

(2014), “ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang 

ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang 

ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta 

warisan budaya dan lingkungan”.  

    Menurut Konferensi PBB tentang Perdagangan dan 

Pembangunan (United Nations Conference on Trade and 

Development, UNCTAD) dalam laporannya Creative 

Economy 2008 ekonomi kreatif adalah:  

     The “creative economy” is an evolving concept based 

on creative assets potentially generating economic growth 

and development.
40

 

     Menurut Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009, 

ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan 

pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk 

menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang 

bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan 

masyarakat Indonesia.
41

 

     Mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif  2025, 

ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah 

(ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang 

lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) 

dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk 

warisan budaya dan teknologi. Kreativitas tidak sebatas 

                                                             
39 Ahmad Kamil, “Industri Kreatif  Indonesia: Pendekatan Analisis Kinerja 

Industri,” Media Trend 10, no. 2 (2015): h. 207–225. 
40 UNCTAD, Creative Economy Report 2008. The Challenge of Assessing 

the Creative Economy: Towards Informed Policy-Making, Harvard Business Review, 
vol. 8, 2008, h. 15. 

http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf%5Cnhttp://www.oecd.org/dataoecd/35

/56/2101733.pdf%5Cnhttp://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicati

onid=1595%5Cnhttp://www.isc.hbs.edu/Innov_9211.pdf. 
41 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Pengembangan Ekonomi Kreatif 
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pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga 

bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, 

engineering dan ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 hal 

pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara 

lain kreativitas, inovasi dan penemuan.
42

 

a. Kreativitas (Creativity)  

Dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau 

kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan 

sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum. 

Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai 

solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu 

yang berbeda dari yang sudah ada (thinking out of the 

box). Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat 

memaksimalkan kemampuan itu, bisa menciptakan 

dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya 

sendiri beserta orang lain.  

b. Inovasi (Innovation)  

Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar 

kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang 

sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun 

proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan 

bermanfaat. Sebagai contoh inovasi, cobalah melihat 

beberapa inovasi di video-video youtube.com dengan 

kata kunci “lifehack”. Di video itu diperlihatkan 

bagaimana suatu produk yang sudah ada, kemudian 

di-inovasikan dan bisa menghasilkan sesuatu yang 

bernilai jual lebih tinggi dan lebih bermanfaat. 

c. Penemuan (Invention)  

Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan 

sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat 

diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang 

unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. 

Pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis android dan IOS 

juga menjadi salah satu contoh penemuan yang 

berbasis teknologi dan informasi yang sangat 

                                                             
42 Rochmat Aldy Purnomo, S.E., M.Si.  Ekonomi Kreatif Pilar 

Pembangunan Indonesia Ziyad Visi Media Surakarta: 2016, h.7. 
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memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari.  

     Negara‐negara maju mulai menyadari bahwa saat ini 

mereka tidak bisa hanya mengandalkan bidang industri 

sebagai sumber ekonomi di negaranya tetapi mereka 

harus lebih mengandalkan sumber daya manusia yang 

kreatif karena kreativitas manusia itu berasal dari daya 

pikirnya yang menjadi modal dasar untuk menciptakan 

inovasi dalam menghadapi daya saing atau kompetisi 

pasar yang semakin besar. Ekonomi kreatif adalah suatu 

konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan 

sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak 

terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan 

kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di 

era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau 

sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih 

kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi 

melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. 

Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan 

hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, 

tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan 

imajinasi.
43

 

2. Industri Kreatif 

     Dari aspek sejarah, istilah industri kreatif muncul 

pertama kali pada dekade 1990-an di Australia dalam 

kaitannya dengan usulan untuk melakukan reformasi 

radikal di bidang justifikasi dan pendanaan yang berkaitan 

dengan kebijakan di sektor seni dan budaya. Namun 

demikian istilah tersebut menjadi lebih dikenal luas ketika 

industri kreatif dikembangkangkan oleh pemerintah 

Inggris. Pada dekade 1980-an, Inggris mengalami 

sejumlah persoalan yaitu tingkat pengangguran yang 

tinggi, berkurangnya aktivitas industri dan pengurangan 

kontribusi dana pemerintah untuk bidang seni. Maka 

                                                             
43 Ibid, h. 6. 



26 
 

 

diperkenalkan sebuah konsep yaitu culture as an industry. 

Melalui konsep ini seni dan budaya tidak lagi dilihat dari 

sebagai sektor-sektor yang selalu membutuhkan subsidi 

melainkan justru didesain untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengembangan inovasi.
44

 

     Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang 

berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta 

bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta 

lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan 

memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu 

tersebut. Sejalan dengan berkembanganya ekonomi 

kreatif, kenyataan sejarah membuktikan bahwa ekonomi 

kreatif yang mencakup industri kreatif telah memberikan 

kontribusi nyata bagi perkembangan perekonomian di 

sejumlah negara. Industri kreatif adalah siklus kreasi, 

produksi, dan distribusi dari barang dan jasa yang 

menggunakan modal kreativitas dan intelektual sebagai 

input utamanya. Bagian dari serangkaian aktivitas 

berbasis pengetahuan, berfokus pada seni yang berpotensi 

mendatangkan pendapatan dari perdagangan dan hak atas 

kekayaan intelektual, terdiri dari produk-produk yang 

dapat disentuh dan intelektual yang tidak dapat disentuh 

atau jasa-jasa artistik dengan muatan kreatif, nilai 

ekonomis, dan tujuan pasar bersifat lintas sektor antara 

seni, jasa, dan industri; dan bagian dari suatu sektor 

dinamis dalam dunia perdagangan.
45

 

     Menurut Howkins menemukan kehadiran gelombang 

ekonomi kreatif setelah menyadari untuk pertama kalinya 

pada tahun 1996 karya hak cipta Amerika Serikat 

mempunyai nilai penjualan ekspor sebesar 60,18 miliar 

dolar (sekitar Rp.600 triliun) yang jauh melampaui ekspor 

sektor lainnya seperti otomotif, pertanian, dan pesawat. 

Howkins berargumentasi bahwa ekonomi baru sudah 

                                                             
44 Afif Leksono dan Purbayu Budi Santosa, “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Industri Kreatif Di Indonesia,” Diponegoro Journal of 

Economics 3, no. 2008 (2014), h. 1–7. 
45 Anggri Puspita Sari et al., Ekonomi Kreatif, Yayasan Kita Menulis, vol. 

53, 2020,h. 104. 
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muncul seputar industri kreatif yang dikendalikan oleh 

hukum kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, 

merek, royalti, dan desain.
46

 

     Industri kreatif diindikasikan sebagai bidang yang 

paling menjanjikan dalam aktivitas perekonomian pada 

negara maju karena potensi kontribusi yang dimilikinya 

terhadap kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. 

Aktivitas industri kreatif di negara maju tergantung pada 

kreativitas individu, keterampilan dan bakat. Faktor-faktor 

itulah yang menjadi indikator utama yang menjadikan 

negara maju menghasilkan output yang lebih memiliki 

barang intelektual dibandingkan negara berkembang yang 

lebih berorientasi pada barang dan jasa material. 

Permintaan output yang memiliki barang intelektual 

tentunya membutuhkan kualifikasi dan keahlian tertentu 

dari individu. Hal ini yang menjadi indikator utama di 

dalam meningkatkan pendapatan per kapita di negara 

maju. Awal industri ekonomi kreatif awalnya dimotori 

oleh Tony Blair pada tahun 1990. Diawali dengan adanya 

penurunan produktivitas yang terjadi di kota-kota di 

Inggris. Hal ini disebabkan beralihnya pusat-pusat industri 

dan manufaktur ke negara berkembang. Negara 

berkembang disini menjadi pilihan karena menawarkan 

bahan baku, harga produksi dan jasa yang lebih murah. 

Tony Blair kemudian membentuk Creative Industry Task 

Force dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang peran industri kreatif dalam 

menyumbang perekonomian negara. Lembaga tersebut 

berada di bawah Department of Culture, Media and 

Sports (DCMS). Pada tahun 1998, DCMS 

mempublikasikan hasil pemetaan industri kreatif Inggris 

yang pertama kalinya.  

     Di Indonesia, industri kreatif didefinisikan sebagai 

industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, 

keterampilan serta bakat individu. Pemanfaatan untuk 

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan 

dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi 

                                                             
46 Ahmad Kamil, “Industri Kreatif Indonesia.....,h. 168-169. 
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serta daya cipta individu tersebut. Fokus pemerintah 

Indonesia terhadap industri kreatif dimulai tahun 2006. 

Ada 14 sub sector industry kreatif, yaitu periklanan, 

arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, 

video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, 

seni pertunjukkan, penerbitan dan percetakan, layanan 

komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, serta 

riset dan pengembangan. Pertumbuhan ekspor industri 

kreatif tahun 2006-2009 tercatat 2,9 persen. Dengan 

ditunjuknya Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Perindustrian, dan Kementerian Pariwisata untuk 

mengawali industri kreatif, agar kalangan pelaku industri 

berharap banyak. 
47

 

3. Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif di Indonesia 

     Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2015, kegiatan ekonomi kreatif 

mencakup 16 sub-sektor. Subsektor-subsektor tersebut 

adalah:
48

 

a. Arsitektur  

Arsitektur merupakan wujud hasil penerapan 

pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh 

dalam mengubah lingkungan binaan dan ruang, 

sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban 

manusia sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan 

lingkungan ruang.  

b. Desain Interior  

Desain interior merupakan kegiatan yang 

memecahkan masalah fungsi dan kualitas interior, 

menyediakan layanan terkait ruang interior untuk 

meningkatkan kualitas hidup, dan memenuhi aspek 

kesehatan, keamanan, dan kenyamanan publik.  

 

 

                                                             
47 Dina Mellita dan Deni Erlansyah, “Pemetaan Industri Kreatif Dalam 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban Di Kota Palembang,” 

Prosiding Economic Globalization Trend & Risk Developing Country, 2014, h 4–5, 

http://eprints.binadarma.ac.id/2073/1/FP_20.pdf. 
48 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang 
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c. Desain komunikasi visual  

Desain komunikasi visual merupakan seni 

menyampaikan pesan (arts of communication) dengan 

menggunakan bahasa rupa (visual language) yang 

disampaikan melalui media berupa desain yang 

bertujuan menginformasikan, mempengaruhi hingga 

mengubah perilaku target audience sesuai dengan 

tujuan yang ingin diwujudkan. Sedangkan bahasa 31 

rupa yang dipakai berbentuk grafis, tanda, simbol, 

ilustrasi gambar/foto, tipografi/huruf dan sebagainya.  

d. Desain Produk  

Desain produk merupakan salah satu unsur 

memajukan industri agar hasil industri produk tersebut 

dapat diterima oleh masyarakat, karena produk yang 

mereka dapatkan mempunyai kualitas baik, harga 

terjangkau, desain yang menarik, mendapatkan 

jaminan dan sebagainya. Industrial Design Society of 

America (IDSA) mendefinisikan desain produk 

sebagai layanan profesional yang menciptakan dan 

mengembangkan konsep dan spesifikasi yang 

mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu 

produk dan sistem untuk keuntungan pengguna 

maupun pabrik.  

e. Film, animasi, dan video  

Film merupakan karya seni gambar bergerak yang 

memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk 

audio visual, serta dalam proses pembuatannya 

menggunakan kaidah-kaidah sinematografi. Animasi 

merupakan tampilan frame ke frame dalam urutan 

waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang 

berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah 

hidup atau mempunyai nyawa. Video merupakan 

sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi 

dalam cara merekam (capture) atau membuat gambar 

bergerak, yang ditampilkan melalui media presentasi, 

yang mampu memberikan karya gambar bergerak 

alternatif yang berdaya saing, dan memberikan nilai 

tambah budaya, sosial, dan ekonomi.  
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f. Fotografi  

Fotografi merupakan sebuah industri yang mendorong 

penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi 

citra dari suatu objek foto dengan menggunakan 

perangkat fotografi, termasuk di dalamnya media 

perekam cahaya, media penyimpan berkas, serta 

media yang menampilkan informasi untuk 

menciptakan kesejahteraan dan juga kesempatan 

kerja.  

g. Kriya  

Kriya merupakan bagian dari seni rupa terapan yang 

merupakan titik temu antara seni dan desain yang 

bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer 

yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk 

fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat 

dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi 

alat teknik yang digunakan, dan juga tematik 

produknya.  

h. Kuliner  

Kuliner merupakan kegiatan persiapan, pengolahan, 

penyajian produk makanan dan minuman yang 

menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, 

dan/atau kearifan lokal; sebagai elemen terpenting 

dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk 

tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan 

pengalaman bagi konsumen.  

i. Musik  

Musik merupakan segala jenis usaha dan kegiatan 

kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, 

kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, 

penjualan, dan pertunjukan karya seni musik.  

j. Fashion  

Fashion merupakan suatu gaya hidup dalam 

berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau 

kelompok.  
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k. Aplikasi dan game developer  

Aplikasi dan game developer merupakan suatu media 

atau aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain 

berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya 

berupa tujuan (objective) dan aturan (rules).  

l. Penerbitan  

Penerbitan merupakan suatu usaha atau kegiatan 

mengelola informasi dan daya imajinasi untuk 

membuat konten kreatif yang memiliki keunikan 

tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, 

dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi 

untuk dikonsumsi publik, melalui media cetak, media 

elektronik, atau media daring untuk mendapatkan nilai 

ekonomi, sosial atau seni dan budaya yang lebih 

tinggi.  

m. Periklanan  

Periklanan merupakan bentuk komunikasi melalui 

media tentang produk dan/atau merek kepada 

khalayak sasarannya agar memberikan tanggapan 

sesuai tujuan pemrakarsa.  

n. Televisi dan radio  

Televisi merupakan kegiatan kreatif yang meliputi 

proses pengemasan gagasan dan informasi dalam 

bentuk hiburan yang berkualitas kepada penikmatnya 

dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada 

publik dalam bentuk virtual secara teratur dan 

berkesinambungan. Radio merupakan kegiatan kreatif 

yang meliputi proses pengemasan gagasan dan 

informasi dalam bentuk hiburan yang berkualitas 

kepada penikmatnya dalam format suara yang 

disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara 

teratur dan berkesinambungan.  

o. Seni pertunjukan  

Seni pertunjukan merupakan cabang kesenian yang 

melibatkan perancang, pekerja teknis dan penampil 

(performers), yang mengolah, mewujudkan dan 

menyampaikan suatu gagasan kepada penonton 

(audiences), baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, 
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ekspresi dan gerakan tubuh, atau tarian; yang terjadi 

secara langsung (live) di dalam ruang dan waktu yang 

sama, di sini dan kini. 

p. Seni rupa  

Seni rupa merupakan penciptaan karya dan saling 

berbagi pengetahuan yang merupakan manifestasi 

intelektual dan keahlian kreatif, yang mendorong 

terjadinya perkembangan budaya dan perkembangan 

industri dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan 

ekosistemnya. 

4. Peran Ekonomi Kreatif 

a. Kontribusi Ekonomi 

1) Produk Domestik Bruto (PDB); Dalam 

perekonomian Indonesia, berdasarkan hasil studi 

pemetaan industri kreatif Departemen 

Perdagangan 2007, menunjukkan bahwa peran 

industri kreatif cukup signifikan. Industri kreatif 

ini telah mampu memberikan sumbangan kepada 

PDB nasional secara signifikan dengan rata-rata 

kontribusi periode 2002-2006 sebesar 104,637 

triliun rupiah (nilai konstan) dan 152,5 triliun 

rupiah (nilai nominal) atau dengan rata-rata 

persentase kontribusi periode 2002-2006 sebesar 

6,28% dari total PDB Nasional. 

2) Kesempatan Kerja; Subsektor kerajinan (industri 

furnitur, batik termasuk didalamnya) dan fashion 

memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi 

dengan tingkat keterampilan pekerja yang mampu 

dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Sehingga, apabila industri ini dibenahi dengan 

benar, maka akan berkontribusi menciptakan 

lapangan pekerjaan dan turut serta mengurangi 

angka kemiskinan Indonesia. 

3)  Ekspor; Nilai ekspor industri kreatif memiliki 

nilai tambah yang tinggi karena industri kreatif 

tidak hanya berfokus pada memproduksi benda-

benda fungsional tanpa memperhatikan desain. 
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Indonesia sangat dapat bersaing untuk produk 

industri kreatif, karena Indonesia memiliki 

sumber daya insani kreatif yang potensial dan 

dapat dikembangkan terus. 

4) Iklim Bisnis; Investasi sangat diperlukan oleh 

iklim bisnis. Semakin kondusif iklim bisnis di 

Indonesia, maka akan semakin pesat kegiatan 

penanaman modal di dalam negeri. Industri kreatif 

dapat dimanfaatkan sebagai pemicu kegiatan 

investasi melalui pembangunan lingkungan urban 

yang kondusif dengan menciptakan kota-kota 

kreatif yang diikuti oleh pembangunan 

infrastruktur komunikasi dan informasi. Talenta 

kreatif dari berbagai spesialisasi (seni, teknologi 

dan budaya) akan membentuk komunitas kreatif 

dan menciptakan berbagai inovasi-inovasi yang 

menggema sampai tingkat internasional. Kota-

kota akan menjadi hidup dan berenergi, serta akan 

menjadi magnet datangnya investor dan 

perusahaan ke kota-kota tersebut. 

5) Pencitraan dan Identitas Bangsa; Banyak negara, 

promosi pariwisata oleh pemerintah mampu 

menciptakan investasi yang menarik, industri 

pariwisata menciptakan tenaga kerja dan 

merangsang pembangunan di bidang infrastruktur, 

pendidikan dan industri-industri properti terkait. 

b. Inovasi dan Kreativitas 

1) Ide dan Gagasan; Saat ini, globalisasi ekonomi 

sedang berlangsung, salah satu produk dari 

globalisasi adalah hak atas kekayaan Intelektual 

(HAKI) yang merupakan kapitalisasi dari 

intelektualitas manusia. Ide tersebut bisa 

didaftarkan sebagai paten, hak cipta, merek, dan 

desain. 

2)  Penciptaan Nilai; Istilah inovasi sering dikaitkan 

dengan penguasaan teknologi tinggi. Itu adalah 
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paradigma lama. Inovasi bisa juga tidak dari 

teknologinya, namun dari nilai baru. Misalnya 

dengan cara mengadaptasi dan 

mengkonvergensikan teknologi-teknologi yang 

telah ada sehingga melahirkan suatu ide yang 

baru. Kemampuan adaptasi dan konvergensi agar 

tercipta suatu ide baru membutuhkan daya 

imajinasi dan daya visualisasi.  

c.  Dampak Sosial 

1) Kualitas Hidup; Pembangunan dengan modal 

kreativitas yang terarah dan tepat sasaran, pada 

jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan 

dan keadilan (growth and equity), sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup. 

2) Peningkatan Toleransi Sosial; Kota-kota yang 

memiliki konsentrasi pekerja kreatif yang tinggi 

adalah kota-kota yang berdinamika dengan 

tingkat toleransi yang tinggi. Toleransi sosial 

merupakan faktor utama untuk menciptakan 

iklim kreatif yang dapat menarik pekerja kreatif 

tinggal dan berkreasi. 
49

 

5. Ekonomi kreatif dalam pandangan islam 

     Ekonomi kreatif merupakan upaya manusia dalam 

membangun perekonomian masyarakat menjadi lebih 

baik, menggunakan ide, pemikiran, bakat, dan kreativitas 

sebagai alat utamanya. Dalam perspektif Islam, Ekonomi 

kreatif sangat bertumpu pada nalar manusia di semua 

subsektornya yang merupakan fundamental hal yang 

membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Konsep 

kreatif ekonomi adalah menggunakan sumber daya 

manusia berupa ide, bakat, pemikiran, dan intelektual 

mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada. Akal manusia adalah aktor utama dalam setiap 

kegiatan ekonomi kreatif. 

                                                             
49 Rosmadi Maskarto Lucky Nara, “Industri Kreatif Dalam Menghadapi 

Pasar Bebas ASEAN Tahun 2015,” Jurnal Wawasan Yuridika 30, no. 1 (2014), h. 
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    Dalam konsep ekonomi Islam, ide-ide manusia dan 

pemikiran harus tetap dalam batas syariat yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT.  Ada empat landasan filosofis 

ekonomi Islam, yaitu tauhid, rubûbiyyah, khalîfah, dan 

tadzkiyyah. Inilah yang akan menjadi acuan utama dalam 

menjalankan perekonomian kegiatan dalam kehidupan 

manusia, seperti tidak melanggar hal-hal yang dilarang 

oleh agama.  

     Individu-individu dalam ekonomi islam diberikan 

kebebasan untuk beraktivitas baik secara individu 

maupun kolektif untuk mencapai tujuan namun 

kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan aturan 

yang telah digariskan Allah SWT. Allah juga mendorong 

agar kaum muslimin memiliki kompetensi perubahan 

secara massif berupa kreativitas dan inovasi. 

Sebagaimana diinspirasikan pada individu dan kelompok 

masyarakat untuk turut melakukan perubahan. 

Sebagaimana FirmanNya. dalam QS. Ar-rad ayat 11
50

 : 

ُۥ ِّ  نّه ۡهفِ ٍۡ خه ِي ٔه  ِّ ۡٚ ٍِ ٚهذه ۡٛ ٍۢ ثه ٞذ يِّ قِّجهٰ ُ  ۦُيعه ٍۡ أهۡيِش  ۥٚهۡحفهظَُّٕه ِۗۡ ِي ٌَّ  ٱّللَّ إِ

ه  اده  ٱّللَّ ٓا أهسه إِره ٔه ۡىۗۡ  ِٓ فُِس َه ب ثِأ ُِّٛشْٔا يه ٰٗ ُٚغه زَّ ٍو حه ٕۡ ب ثِقه ُِّٛش يه ُ َله ُٚغه  ٱّللَّ

 ُ دَّ نّه شه ٗءا فهَله يه ٕٓ ٖو ُس ٕۡ ٍ  ۚۥ ثِقه ُى يِّ ب نٓه يه ِّ ٔه الٍ  ۦُدَِٔ ٔه   ٦٦ ِيٍ 

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di 

belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia” 

                                                             
50

 Departemen Agama RI, Al-Quran..., h. 250. 
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     Kesejahteraan dalam Islam merupakan konsep yang 

sangat kuat dan mencakup seluruh aspek kehidupan 

manusia yaitu konsep maslahah. Maslahah adalah bagian 

dari rahmatan lil „alamin yang diajarkan oleh Islam. 

Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT. jika 

manusia menjalankan perintah-Nya dan menjauh dari 

perintah-Nya larangan. Dan menjadikan indikator 

kesejahteraan Islam sebagai acuan utama yaitu memenuhi 

kebutuhan material dan spiritual yang seimbang, serta 

memperhatikan aspek pemeliharaan agama, jiwa, pikiran, 

kekayaan, dan keturunan.
51

 

 

B. Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-money) 

    Menurut Pramono kehadiran alat pembayaran non tunai 

bagi perekonomian memberikan manfaat peningkatan 

efisiensi dan produktivitas keuangan yang mendorong 

aktivitas sektor riil pada gilirannya dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan 

velocity of money. 
52

 Penggunaan electronic money memiliki 

tingkat efisiensi untuk melakukan proses transaksi jual–beli 

dan juga memiliki keterkaitan dengan tingkat percepatan 

uang. Percepatan uang (velocity of money) adalah rata-rata 

transaksi berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata 

uang yang digunakan untuk membeli total barang dan jasa 

yang diproduksi dalam perekonomian. 

     Teori Irving Fisher yang membahas tentang keterkaitannya 

antara transaksi uang yang beredar dengan total produksi 

barang dan jasa (PDB). Menurut teori Irving Fisher bahwa 

                                                             
51 Syamsuri Syamsuri dan Muhammad Reno Fathur Rahman, “CREATIVE 

ECONOMY BASED ON SHARIA AS AN EFFORT TO INCREASE 

COMMUNITIES WELFARE: Case Study at BAPPEDA, East Java Province, 2019,” 

MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 43, no. 2 (2019): h. 156-157, 

https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.674. 
52 Pramono, Bambang, Tri Yanuarti, Pipih D. Purusitawati, dan Yosefin 

Tyas Emmy. 2006. “Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan 

Kebijakan Moneter”. Working Paper Indonesia, No WP/11/2006. dikutip oleh Dewani 

Indah Tawakalni, “Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 1 (2020), 

h. 3. 
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percepatan uang adalah konsep untuk menghitung transaksi 

uang beredar (M) yang terkait dengan tingkat harga (P) dan 

output agregat (Y). Velocity of money (V) dapat diartikan 

sebagai transaksi rata rata kali per tahun dari satu unit mata 

uang yang digunakan untuk membeli atau total barang dan 

jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Sederhananya 

percepatan uang dapat menunjukkan berapa kali uang berputar 

dalam periode tertentu. Perputaran uang (velocity of money) 

merupakan besaran percepatan uang yang ada dalam 

perekonomian.  

     Perputaran uang merupakan cara untuk mengukur tingkat 

pendapatan nasional dibandingkan dengan perilaku pembeli 

dengan menghubungkan antara uang, pembelian barang dan 

jasa. Perputaran uang dapat dinyatakan dalam bentuk 

perbandingan yakni antara nilai pendapatan nasional bruto 

(PDB/GDP) terhadap persediaan uang. Menurut Fisher 

menunjukkan velocity atau kecepatan perputaran uang dapat 

berubah karena adanya suatu faktor kelembagaan atau faktor 

teknologi yang berkembang. Pandangan klasik juga 

berpendapat bahwa nilai suatu barang yang diperdagangkan 

sama dengan transaksi atas uang yang beredar. Fisher juga 

menyebutkan bahwa permintaan uang akan sama dengan GDP 

(permintan barang).
53

 

1. Pengertian Pembayaran Non Tunai 

     Bank sentral di dunia sekarang ini sangat mendukung 

penggunaan sistem pembayaran non tunai. Hal ini 

disebabkan pembayaran non tunai relatif lebih aman dan 

juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem 

pembayaran dikarenakan transaksinya lebih murah, cepat, 

dan efisien sehingga dapat mendukung produktivitas 

perekonomian suatu negara. Perkembangan transaksi 

pembayaran ini juga didukung dengan adanya alat 

pembayaran yang menggunakan kartu (APMK). APMK 

adalah aktivitas yang dalam proses pembayaran 

menggunakan kartu seperti, kartu ATM/debit dan kartu 

                                                             
53 Sufi Azhari Pambudi dan M. Khoerul Mubin, “Analysis The Effect of 

Electronic Money Use on Velocity of Money: Evidence from Indonesia,” Jurnal Ilmu 

Ekonomi Terapan 5, no. 1 (2020), 43-45. 
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kredit. Transaksi pembayaran dengan menggunakan 

instrumen APMK saat ini bersifat account based, 

sehingga setelmen transaksi dilakukan pada level bank 

dengan metode yang dipilih oleh masing–masing bank 

sesuai dengan skala operasional jaringannya.  

     Pengertian sistem pembayaran non tunai yaitu sebuah 

sistem yang didalamnya terdapat peraturan, kontrak, 

teknisi dan fasilitas sebagai sarana untuk proses 

penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran 

yang membantu kelancaran suatu pertukaran “nilai” antar 

perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun 

lembaga dalam negeri maupun lembaga dalam negeri 

maupun internasional.  Bank maupun lembaga bukan 

bank yang menerapkan sistem pembayaran non tunai turut 

menghadirkan alat transaksi non tunai itu sendiri yakni:  

a. Kartu Kredit 

Kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang 

tunai yang berupa kartu dan dapat kita gunakan di 

mana saja dan untuk melakukan pembelian apa saja 

selama tempat tersebut menyediakan alat untuk 

transaksi menggunakan kartu kredit dan pihak yang 

bekerja sama dengan penerbit.  

b. Kartu Debit 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 

14/2/PBI/2012, yang dimaksud kartu debit adalah 

kartu APMK yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban pembayaran seperti 

transaksi belanja yang mana terdapat kewajiban 

pembayaran dan ditanggung oleh pemegang kartu dari 

simpanan atau tabungan pemegang kartu kepada bank 

atau lembaga yang berwenang. Kartu debit adalah 

pembayaran dari nasabah dengan cara pendebetan di 

rekening saat sedang menggunakan kartu. Sedangkan 

menurut Arief mendefinisikan kartu debit adalah alat 

berbentuk kartu plastik yang diterbitkan oleh suatu 

lembaga keuangan yang dapat digunakan utuk 

transaksi belanja dengan uang debit atau saldo yang 
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ada dalam kartu debit pengguna lalu mengkredit saldo 

rekening yang ada pada penjual sebesar jumlah 

nominal yang dihabiskan untuk belanja tersebut .  

c. Uang Elektronik (E-money) 

Uang elektronik (e-money) adalah produk stored value 

atau prepaid card yang jumlah uang tersebut berada 

dalam kartu elektronik atau juga bisa disebut peralatan 

elektronik. Uang tersebut dapat diperoleh secara 

elektronik karena prosesnya melalui penyetoran 

sejumlah uang tunai ke bank lalu dari pihak bank 

memindahkan uang tersebut dengan sistem transfer 

dana atau uang secara elektronik ke pemiliknya. 

Setelah itu pemilik akan dapat melakukan transaksi 

jual beli dengan kartu tersebut. Jumlah saldo dalam 

kartu tersebut bisa berkurang maupun bertambah. 

Berkurangnya karena pemilik melakukan pembelian 

barang, lalu saldo tersebut bertambah jika pemilik 

melakukan top up atau isi ulang saldo.
54

 

2. Nilai Transaksi  

     Nilai transaksi diatur pada Agreement on 

Implementation of Article VII of GATT dan telah 

tercantum pada pasal 15 Undang-Undang Kepabeanan, 

yaitu nilai yang benar-benar dibayar oleh pembeli kepada 

penjual dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan 

pembeli. Penambahan atas biaya-biaya yang dikeluarkan 

pembeli di luar harga yang disepakati harus 

menggunakan data yang objektif dan terukur.  

     Menurut Jafar  Nilai transaksi adalah total 

pembayaran yang sebenarnya dibayar atas barang dan 

jasa yang telah dilakukan baik yang sudah dibayar 

ataupun yang akan dibayar oleh pembeli kepada penjual 

atau untuk kepentingan penjual. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi dalam sistem 

                                                             
54 Hastina Febriaty, “Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era 

Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” Prosiding FRIMA 
(Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan … 6681 (2019): 307–308, 

http://stiestembi.ac.id/file/FM-2019-L02 (Hastina Febriaty - UMSU).pdf. 
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pembayaran merupakan nominal sesungguhnya yang 

telah dilakukan dalam proses pembayaran untuk 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

3. Uang Elektronik 

     Dalam laporan uang elektronik Bank Sentral Eropa 

menyebutkan bahwa uang elektronik secara luas 

didefinisikan sebagai sebuah toko moneter elektronik 

yang memiliki nilai pada perangkat teknis yang dapat 

digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran 

usaha dan keperluan lainnya tanpa harus melibatkan 

rekening bank dalam setiap transaksinya, tetapi bertindak 

sebagai instrumen prabayar. 

      Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik 

yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu 

sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, 

maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan debit 

rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan 

menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang 

dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk 

melakukan transaksi pembayaran dengan cara 

mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang 

elektronik tersebut.
55

  

     Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan 

bahwa Uang Elektronik (e-money) adalah alat 

pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut:
56

 

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor 

terlebih dahulu kepada penerbit;  

b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu 

media server atau chip;  

                                                             
55 Ferry N. Idroes H. Veithzal Rivai, Danria Permata Veithzal, Bank dan 

Financial Institution Management (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 
56 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014, Tentang  Perubahan  

Atas  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik 

(Electronic Money) Pasal 1 ayat 3 dan 4. 
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c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada 

pedagang yang bukan merupakan penerbit uang 

elektronik tersebut; dan  

d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit 

bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

perbankan.  

     Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan 

secara elektronik pada suatu media server atau chip yang 

dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi 

pembayaran dan/atau transfer dana. 

4. Jenis-Jenis Uang Elektronik  

     Bank Indonesia menetapkan dua jenis uang elektronik 

berdasarkan bentuk yaitu berbentuk kartu dan ponsel. 

Berdasarkan masa berlaku uang elektronik maka uang 

elektronik dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
57

 

a. Reloadable: adalah uang elektronik yang dapat 

dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila 

masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang 

elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang 

elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk 

dilakukan pengisian ulang.  

b. Disposable: adalah uang elektronik yang tidak dapat 

diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan 

atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, 

maka uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan 

kembali untuk dilakukan pengisian ulang.  

     Sedangkan jenis-jenis uang elektronik menurut 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada 

pasal 1A ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa 

berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang 

elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:  

a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya 

terdaftar dan tercatat pada penerbit (registered).  
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b. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya 

tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit 

(unregistered).  

     Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis 

uang elektronik registered adalah berupa:  

a. registrasi pemegang;  

b. pengisian ulang (top up);  

c. pembayaran transaksi;  

d. pembayaran tagihan;  

e. transfer dana;  

f. tarik tunai;  

g. penyaluran program bantuan pemerintah kepada 

masyarakat; dan/atau  

h. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank 

Indonesia.  

     Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis 

uang elektronik unregistered adalah berupa:  

a. pengisian ulang (top up);  

b. pembayaran transaksi;  

c. pembayaran tagihan;  

d. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank 

Indonesia. 
58

 

5.  Manfaat Uang Elektronik  

     Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut yaitu, 

memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan 

transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa 

uang tunai. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam 

bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak 

mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh). Sangat 

applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil 

namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, 

tol, fast food, dll.
59

 

                                                             
58 Ferry N. Idroes H. Veithzal Rivai, Danria Permata Veithzal, Bank dan 

Financial Institution Management (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 
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     Kebutuhan instrumen pembayaran mikro muncul 

karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan 

instrumen pembayaran lain yang ada saat ini, misalnya 

uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya 

menjadi tidak praktis dan efisien. Uang elektronik 

muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap 

instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu 

melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya 

yang relatif murah karena pada umumnya nilai uang yang 

disimpan instrument ini ditempatkan pada suatu tempat 

tertentu yang mampu diakses cepat secara offline, aman 

dan murah. 

    Dari penjelasan yang telah disebutkan di atas maka 

manfaat uang elektronik dapat ditambahkan dan 

dirangkum dari segi pandang berbagai aspek diantaranya 

adalah:  

a. Lebih praktis, cepat, fleksibel dan nyaman 

dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk 

transaksi yang bernilai kecil, disebabkan nasabah 

tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk 

suatu transaksi atau harus menyimpan uang 

kembalian.  

b. Uang elektronik dapat diisi ulang melalui berbagai 

sarana yang disediakan oleh penerbit.  

c. Tingkat kepuasan konsumen yang semakin 

bertambah dengan berkurangnya biaya transaksi.  

d. Adanya sumber pendapatan bagi penyedia jasa 

pembayaran non tunai.  

e. Uang elektronik mudah didapatkan dan digunakan.  

f. Uang elektronik lebih menjamin kepastian dan 

perlindungan hak konsumen.  

g. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 

transaksi dengan uang elektronik dapat dilakukan 

jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan 

kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus 

memerlukan otorisasi on-line, tanda tangan maupun 

PIN.  
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h. Selain menghemat uang kembalian, uang elektronik 

juga mendorong orang untuk berhemat dengan cara 

bijak memperhitungkan pengeluaran.  

i. Mendapatkan pelayanan khusus seperti potongan 

harga lebih besar, merchandise hingga promo-promo 

menguntungkan lainnya.  

j. Menggunakan uang elektronik adalah bentuk andil 

dan peran serta warga negara dalam mendukung 

program pemerintah mewujudkan less cash society. 
60

 

6. Uang Elektronik sebagai Kebendaan Digital  

     Perkembangan kebendaan digital ini tidak terlepas 

dari kemajuan teknologi dan informasi, yang menggiring 

manusia untuk menciptakan kebendaan elektronik yang 

dapat membantu memudahkan manusia dalam melakukan 

aktivitas perdagangan secara elektronik. Kemudian 

lahirnya berbagai model layanan digital dalam 

perdagangan dan pembayaran. Demikian juga dalam 

layanan jasa pembayaran pada bank saat ini berkembang 

pesat ke arah electronic payment system. Terkait dengan 

perkembangan perdagangan secara elektronik telah 

memunculkan metode-metode baru dalam pembayaran. 

Setidaknya terdapat beberapa cara pembayaran dalam 

perdagangan secara elektronik, yaitu: transfer langsung 

(electronic funds transfer), menggunakan kartu 

pembayaran (payment card), menggunakan uang 

elektronik (electronic money) dan uang digital (digital 

money). uang elektronik dapat dikategorikan sebagai 

benda, karena uang elektronik merupakan harta kekayaan 

dan dapat dikuasai oleh pemegang uang elektronik 

sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang disetorkan 

sebagai dasar penerbitan uang elektronik diubah menjadi 

data digital berupa angka-angka untuk sistem perhitungan 

tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi 

pembayaran. Penyetoran dan pemindahan dana pada uang 
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elektronik pada prinsipnya dilakukan secara elektronik, 

untuk itu uang elektronik merupakan bagian dari 

kebendaan digital.
61

 

7. Transaksi Pembayaran Uang Elektronik dalam 

Perspektif Islam  

     Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada 

media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan 

pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang 

elektronik yang dimiliki, pada transaksi pembayaran uang 

elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah harus ada 

akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam 

transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi 

pembayaran. Dalam transaksi pembayaran pada uang 

elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus 

diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai 

dengan ketentuan uang elektronik syariah, berikut prinsip 

yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang 

elektronik :
62

  

a. Tidak mengandung maysir, maysir yaitu transaksi 

yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, 

untung-untungan atau ppekulatif. Penyelenggaraan 

uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan 

pembayaran retail yang menuntut pada transaksi 

yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan 

transaksi yang mengandung maysir. (Q.S Al-Maidah 

[5]:90).
63

 

بُة  صه ٱۡۡلَه ٔه ِسُش  ۡٛ ًه ٱۡن ٔه ُش  ًۡ ب ٱۡنخه ًه ْا إََِّ ٕٓ ُُ ايه ٍه ءه ُّٓهب ٱنَِّزٚ ٚه ٓأ ٚهٰ

هَُّكۡى  ِجُُِٕ نهعه ٍِ فهٲۡجزُه
طهٰ ۡٛ ِم ٱنشَّ ًه ٍۡ عه ُى ِسۡجٞس يِّ ٱۡۡلهۡصنهٰ ٔه

ٌه    ٩٩رُۡفهُِحٕ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, 

Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
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62 M Rizky dan Rachmat Rizky, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam,” 

Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2018): h. 95-96. 
63 Departemen Agama RI, Al-Quran..., h. 123. 
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mengundi nasib dengan panah, adalah 

Termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu mendapat keberuntungan”.  

b. Tidak mendorong israf, uang elektronik pada 

dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail 

atau mikro, agar terhindar dari israf (pengeluaran 

yang berlebihan). Dalam konsumsi maka dilakukan 

pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas 

maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam 

periode tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT 

(Q.S Al-A’raf [7]:31).
64

  

ُكهُْٕا  ٔه ۡسِجٖذ  وه ُخُزْٔا ِصُٚهزهُكۡى ِعُذه ُكمِّ يه اده ٙٓ ءه ِ جُه ۞ٚهٰ

ٍه  ۡسِشفِٛ ًُ ُۥ َله ُِٚحتُّ ٱۡن  إََِّّ
ۚ
ْا ٕٓ َله رُۡسِشفُ ٔه ثُْٕا  ٱۡششه   ١٦ٔه

 Artinya : “Makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan”  

c. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram, uang 

elektronik sebagai alat pembayaran dengan 

menggunakan prinsip Syariah, maka uang elektronik 

tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi 

objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, 

yaitu barang yang dilarang digunakan atau 

dimanfaatkan menurut hukum Islam. 

C. Infrastruktur Telekomunikasi 

     Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat tercermin dalam 

produktivitas suatu negara. Produktivitas dalam arti sempit 

adalah “….jumlah barang dan jasa yang dihasilkan seorang 

pekerja per jam kerja…”. Sedangkan untuk definisi 

produktivitas negara dapat dikatakan adalah jumlah barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk negara itu 

secara agregat. Menurut Mankiw produktivitas dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sebagai berikut yaitu modal fisik, modal 

manusia, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologis. 

                                                             
64 Ibid, h. 154. 
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Salah satu bagian dari barang modal fisik adalah infrastruktur. 

Sebuah negara jika memiliki lebih banyak peralatan dan 

infrastruktur yang jumlahnya lebih banyak maka negara 

tersebut kemampuan berproduksi akan lebih meningkat dan 

lebih banyak. 

     Teori pertumbuhan baru menjadi acuan karena 

relevansinya membahas pertumbuhan. Menurut Rahardja dan 

Manurung. Model endogen yang dimaksud Todaro dan Smith 

menggunakan formulasi Y = AK. Penjelasannya yaitu bahwa 

produksi dipengaruhi oleh K yang mewakili modal fisik dan 

modal manusia serta A yang mencerminkan teknologi. Teori 

pertumbuhan baru menyarankan peran aktif kebijakan publik 

dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi 

langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung 

dalam pembentukan sumber daya dan mendorong investasi 

swasta asing dalam berbagai industri padat pengetahuan 

seperti industri perangkat lunak dan telekomunikasi. 

Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa modal fisik 

yang dimaksud adalah salah satunya merupakan 

infrastruktur.
65

 

     Perkembangan infrastruktur sebagai pendorong ekonomi 

ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang terus 

memberikan solusi untuk mendapatkan rumusan yang paling 

efisien dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi 

global ini menuntut terjadinya transisi dari masyarakat 

industri menuju masyarakat informasi. Informasi sebagai 

sebuah komoditas ekonomi yang memiliki nilai, kini menjadi 

bagian yang penting dalam sebuah ekonomi. Sehingga 

dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang memadai untuk 

mendistribusikan informasi tersebut dan memiliki nilai dalam 

perekonomian. 

1. Pengertian Infrastruktur 

     Infrastruktur adalah pelayanan kepada masyarakat 

dalam skala besar seperti air, jalan raya, listrik, kereta 

api, sistem penerbangan, telepon komunikasi radio, dan 

                                                             
65 Eko Cahyono Fajar, “Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap 

Produk Domestik Bruto Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi Pembangunan 10, no. 2 

(2012), h. 139–141. 
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lain-lainnya. Semua ini diperlukan untuk mendukung 

aktivitas perekonomian terutama dalam bidang 

perumahan, industri perdagangan, dan pertanian. Sarana 

pelayanan umum ini biasanya disediakan pemerintah, 

tetapi karena keterbatasan dana saat ini sebagian 

infrastruktur dikerjakan oleh swasta.
66

 

    Stone dalam Kodoatie mendefinisikan infrastruktur 

sebagai fasilitas fasilitas fisik yang dikembangkan atau 

dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi 

pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, 

pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-

pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan 

ekonomi dan sosial.
67

  

     Menurut Macmillan Dictionary of Modern Economics 

(1996), infrastruktur merupakan elemen struktural 

ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara 

pembeli dan penjual. Sedangkan The Routledge 

Dictionary of Economics (1995) memberikan pengertian 

yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan 

pelayanan utama dari suatu negara yang membantu 

kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga 

dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan 

fasilitas pendukung lainnya. Larimer (1994) menyatakan 

bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan 

kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan 

institusi di mana bergantung pada pertumbuhan dan 

pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem. 

Infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, institusi 

dan fasilitas yang mencakup sistem transportasi dan 

sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan 

penegakan hukum pendidikan dan penelitian.
68

 

                                                             
66 Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), h. 162. 
67 Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, “Pengaruh 

Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi 

Dan Kebijakan Pembangunan 2, no. 2 (2009), h. 225. 
68 Suriani Suriani dan Cut Nanda Kesuma, “Pengaruh Pembangunan 

Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Ecosains: Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan 4, no. 1 (2015), h. 3.  
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     Sistem infrastruktur merupakan pendukung dan 

fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur 

dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau 

struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instasi-instasi 

yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem 

sosial dan sistem ekonomi masyarakat.
69

 

2. Jenis-Jenis Infrastruktur 

     Jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial 

sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 

38 Tahun 2015 sebagai berikut:
70

 

a. Infrastruktur transportasi.  

b. Infrastruktur jalan. 

c. Infrastruktur sumber air dan irigasi. 

d. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat. 

e. Infrastruktur air minum. 

f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah 

setempat. 

g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan. 

h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika. 

i. Infrastruktur ketenagalistrikan. 

j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi 

terbarukan. 

k. Infrastruktur konservasi energi. 

l. Infrastruktur fasilitas perkotaan. 

m. Infrastruktur fasilitas pendidikan 

n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, 

serta kesenian. 

o. Infrastruktur kawasan 

p. Infrastruktur pariwisata 

q. Infrastruktur kesehatan 

r. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan 

                                                             
69 Ferdy Posumah, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap 

Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisien 15, no. 2 
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70 Towaf Totok Irawan, “Kajian Potensi Dan Peluang Pembangunan 
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s. Infrastruktur perumahan rakyat. 

Bank Dunia membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:
71

 

a. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik 

yang diperlukan untuk menunjang aktivitas 

ekonomi, meliputi publik utilities (tenaga, 

telekomunikasi, air, sanitasi, gas), publik work 

(jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase) dan 

sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan 

terbang, dan sebagainya). 

b. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, 

perumahan, dan rekreasi. 

c. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan 

hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.  

3. Fungsi Utama dan Tujuan Infrastruktur 

     Setiap hal yang dibuat/dibangun memiliki tujuan dan 

fungsinya masing-masing. Berdasarkan pengertian di atas 

maka fungsi utama infrastruktur adalah sebagai berikut:
72

 

a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan 

sehingga dapat menghemat waktu. 

b. Meningkatkan produktivitas baik barang dan jasa, 

hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin. 

c. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para 

pengguna/pelaku. 

d. Ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, 

menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang 

yang berkepentingan. 

e. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang 

berkepentingan yang mempergunakannya. 

     Prioritas pembangunan nasional diarahkan pada 

pembangunan infrastruktur di koridor-koridor ekonomi 

yang memiliki daya dukung dan gerak yang efektif dan 

memiliki manfaat yang tinggi serta berantai terhadap 

pertumbuhan ekonomi sosial yang berkeadilan. Selain 

                                                             
71 Rindang Bangun Prasetyo & Muhammad Firdaus, “Pengaruh 

Infrastruktur...., h. 225 
72 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan..., 40. 
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itu, pembangunan infrastruktur untuk memenuhi daya 

saing perekonomian nasional. Prioritas juga ditunjukan 

pencapaian ketahanan energi yang menjadi kelangsungan 

pembangunan pertumbuhan nasional. Pembangunan 

infrastruktur bertujuan untuk:
73

 

a. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas 

berbagai infrastruktur penunjang pada pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Percepatan pembangunan irigasi dalam rangka 

mendukung ketahanan pembangunan nasional. 

c. Percepatan penyediaan air baku di suatu wilayah 

atau daerah. 

d. Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dalam 

mendukung perkembangan ekonomi nasional dari 

berbagai sektor. 

e. Meningkatkan ketahanan energi. 

4. Infrastruktur Telekomunikasi 

     Infrastruktur menurut kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI) infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan 

prasarana umum. Saran umum dapat diartikan sebagai 

fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, dll. 

Lebih jauh lagi dalam ilmu ekonomi, infrastruktur 

merupakan wujud dari public capital (modal publik).  

    Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 

pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi 

dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara 

dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 

elektromagnetik lainnya. Infrastruktur Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut 

Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk penyediaan layanan telekomunikasi, 

internet dan/atau penyebaran informasi.
74
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     Istilah telekomunikasi muncul setelah adanya 

perpaduan antara teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi. Teknologi telekomunikasi merupakan 

teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) 

dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang 

membawa data, suara, dan video.  

    Teknologi informasi dan komunikasi merupakan 

kombinasi dan integrasi dari jaringan komputer, 

telekomunikasi, elektronik, jaringan, dan media informasi 

yang berdampak pada rumah tangga, perusahaan, dan 

perekonomian secara keseluruhan. Utilitas utama dari 

perkembangan 45 telekomunikasi adalah berkurangnya 

biaya komunikasi yang pada akhirnya memperlancar arus 

informasi dan pengetahuan. 

     Perkembangan telekomunikasi telah menghubungkan 

perekonomian secara global. Suprastruktur dan 

infrastruktur teknologi yang semakin meningkatkan 

integrasi jaringan ke dalam jaringan multimoda yang 

padat dari individu pada level mikro di organisasi sampai 

level global melalui rantai supply global dan kota global.  

     Koordinasi dalam pengembangan infrastruktur 

perekonomian juga dituntut untuk merespon keinginan 

pasar yang lebih cepat. Economic linkage yang terwujud 

haruslah memiliki pondasi infrastruktur yang kuat. 

Informasi sebagai sebuah komoditas ekonomi yang 

memiliki nilai, kini menjadi bagian yang penting dalam 

sebuah ekonomi. Sektor teknologi informasi dan 

komunikasi akan dapat bekerja dengan efisien apabila 

didukung penuh baik perangkat lunak maupun perangkat 

keras. Sehingga diperlukan infrastruktur yang memadai 

untuk mendukung kinerja teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pendistribusian informasi yang 

memiliki nilai dalam perekonomian. 
75

 

5. Gambaran Umum Industri Pertelekomunikasian di 

Indonesia 
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     Saat ini Telekomunikasi tumbuh dan berkembang 

dengan sangat cepat. Hal ini dapat terlihat dari 

bermunculan penyelenggara telekomunikasi baru 

beberapa tahun terakhir ini. Penyebabnya antara lain 

dikarenakan adanya kebijakan persaingan bebas dan 

keterbukaan dalam penanaman modal dalam bidang 

telekomunikasi, khususnya telekomunikasi seluler. 

Peningkatan jumlah pelanggan telekomunikasi serta 

teledensitas tentunya harus didukung oleh infrastruktur 

yang memadai. Investasi infrastruktur telekomunikasi 

yang dilakukan oleh operator telekomunikasi dapat 

dilihat dari sisi keuangan (Capital Expenditure/Capex) 

masing-masing operator telekomunikasi maupun dari sisi 

fisik infrastruktur itu sendiri.  

     Akan tetapi, saat ini khususnya untuk jaringan seluler, 

Capex tidak lagi mencerminkan besaran total 

infrastruktur telekomunikasi yang disediakan oleh para 

operator. Hal ini dikarenakan biaya pembangunan Base 

Transceiver Station (BTS) dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan untuk satu kapasitas yang sama.  

     Saat ini investasi BTS dengan kapasitas yang sama 

tidak lebih dari 1.5 M. Oleh karena itu, penulis 

mengidentifikasi investasi infrastruktur telekomunikasi 

saat ini dengan menggunakan infrastruktur fisik yaitu 

BTS, tidak menggunakan Capex. BTS berfungsi 

menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan 

jaringan menuju jaringan lain. Akan tetapi, hal ini juga 

masih memiliki kelemahan yaitu BTS hanya mewakili 

infrastruktur yang bersifat wireless saja belum mencakup 

infrastruktur jaringan tetap yang ada. Telah menjadi suatu 

kecenderungan bagi para operator telekomunikasi 

umumnya saat ini, investasi jaringan tetap (fixed line) 

memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan 

infrastruktur seluler antara lain: komposisi biaya dan 

kapasitas yang mampu dilayani oleh infrastruktur 

jaringan tetap lebih mahal dan kapasitas layanannya lebih 

sedikit dibandingkan kapasitas layanan infrastruktur 

jaringan seluler. Apabila kita memperhatikan komposisi 

pelanggan serta teledensitas yang telah dibahas 
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sebelumnya jaringan tetap dan seluler sangat didominasi 

oleh seluler. Sebagai reaksi dari pertumbuhan pelanggan 

yang tinggi serta dalam rangka melakukan penyebaran 

layanan telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia, 

para operator dituntut untuk menyediakan infrastruktur 

telekomunikasi khususnya seluler yang dapat melayani 

kebutuhan seluruh masyarakat termasuk di wilayah 

pedesaan atau terpencil. 

6. Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia  

     Perkembangan industri telekomunikasi dan prospek 

pertumbuhannya di masa yang akan datang, dapat kita 

lihat dari jumlah operator penyelenggara telekomunikasi 

yang beroperasi saat ini. Jumlah penyelenggara 

telekomunikasi di Indonesia, dalam dilihat dalam tabel 

berikut ini.
76

 

Tabel     2.1 

  Penyelenggara     Telekomunikasi     di Indonesia
77

 

                                                             
76 Ngatono, “Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi..., h. 33–35. 
77 BPS Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020  

No Jenis Penyelenggara Jumlah 

1. Jaringan Tetap/Fixed Network 203 

 a. Jaringan Tetap Lokal/Local Fixed 

Network 

93 

  Circuit Switch + Jasa Teleponi 

Dasar/Basic Telephony Services 

4 

  Paket Switch/Switch Package 89 

 b. Jaringan Tetap Jarak Jauh/Long 

Distance Fixed Network 

2 

 c. Jaringan Tetap 

Internasional/International Fixed 

Network 

2 

 d. Jaringan Tetap Tertutup/Closed Fixed 

Network 

116 

2. Jaringan Bergerak/Mobile Network 25 

 a. Jaringan Bergerak Terestrial Radio 18 
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Trunking/Terrestrial Trunked Radio 

Mobile Network 

 b. Jaringan Bergerak Seluler/Cellular 

Mobile Network 

7 

 c. Jaringan Bergerak Satelit/Satellite 

Mobile Network 

- 

3. Jasa Telekomunikasi/Telecommunication 

Services 

602 

 a. Jasa Nilai Tambah 

Teleponi/Telephony Value Added 

Service 

38 

 b. Jasa Multimedia Internet Service 

Provider (ISP)/Internet Service 

Provider Multimedia Service 

473 

 c. Jasa Network Access Provider 

(NAP)/Network Access Provider 

Service 

48 

 d. Jasa Internet Teleponi Keperluan 

Publik (ITKP)/Public Need 

Telephony Service 

16 

 e. Jasa Sistem Komunikasi Data/Data 

Communication System Service 

27 

4. Telekomunikasi Khusus/Special 

Telecommunication 

119 
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7. Infrastruktur dalam Islam 

     Tujuan ekonomi Islam seirama dengan tujuan pokok 

Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat 

manusia (falah). Kesejahteraan ini meliputi kepuasan 

fisik dan kedamaian mental yaitu kebahagiaan. Hal ini 

dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara 

kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu. 

Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan 

pembangunan moral, dan pemenuhan kebutuhan materi 

dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia 

dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang 

menyatu sehingga semua kebutuhan manusia, dapat 

dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi 

kekayaan yang adil dan merata. 

     Dalam pembangunan ekonomi islam menghendaki 

adanya kemakmuran dan kesejahteraan untuk setiap 

penduduknya tanpa melihat status sosialnya, apalagi 

manusia sebagai pengemban amanah di bumi ini sebagai 

pengendali (khalifah) untuk kemakmuran manusia dan 

alam sekitarnya. Sehingga apa yang menjadi tujuan awal 

dapat tercapai dengan sebaik-baiknya dengan 

berlandaskan nilai-nilai islam. 

     Maka pembangunan infrastruktur yang menjadi 

bagian penting juga tidak luput dari perhatian. Jika suatu 

negara memiliki infrastruktur yang memadai dan tepat 

sasaran maka tujuan ekonomi akan mudah tercapai. 

Selain itu, aspek sosial juga terkena dampak sehingga 

secara tidak langsung juga akan meningkatkan sisi sosial 

masyarakat suatu negara tersebut. Tentu tidak kalah 

pentingnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur 

tersebut hendaknya untuk kepentingan seluruh elemen 

masyarakat, bukan atas dasar kepentingan kepentingan-

kepentingan individu tertentu.
78

 Allah berfirman dalam 
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(Q.S. Al-Furqan ayat 48-49 dan Al-Baqarah ayat 11-

12).
79

 

ب فِٙ أ ِ يه ٌَّ ّلِلَّ ٓ إِ َله ِّ َه ۡٛ هه زُۡى عه بٓ أَه ٱۡۡلهۡسِض  قهۡذ ٚهۡعههُى يه ٔه ِد  ٕهٰ ًهٰ ٱنسَّ

هُِٛىۢ  ٍء عه ۡٙ ُ ثُِكمِّ شه ٱّللَّ ٔه  
ۡۗ
هُْٕا ًِ ب عه ًه ُُهجِّئُُٓى ثِ ِّ فٛه ۡٛ ٌه إِنه ُعٕ وه ُٚۡشجه ٕۡ ٚه ٔه

َّٙ كه  ١٦ هبِس أَه ٔه ب  ًٗ عهٰ َۡ ههۡقُهبٓ أه ب خه ًَّ ُۥ ِي َُۡسقِّٛه ٔه ٗزب  ۡٛ ٗح يَّ ٙه ثِِّۦ ثهۡهذه ِ ـۧ ُۡح ثِٛٗشا نُِّ

٦٩  
Artinya: “Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) 

pembawa kabar gambira sebelum kedatangan 

rahmat-Nya (hujan) dan kami turunkan dari 

langit air yang bersih. Agar (dengan air itu) 

kami menghidupkan Negeri yang mati (tandus), 

dan kami memberikan minum kepada sebagian 

apa yang telah kami ciptakan, (berupa) hewan-

hewan ternak dan manusia yang banyak.”  

ٔ ٍُ ب َهۡح ًه ْا إََِّ ٕٓ ُۡى َله رُۡفِسُذْٔا فِٙ ٱۡۡلهۡسِض قهبنُ ا قِٛمه نٓه إِره َه

ٌه  ُ  ٦٦ُيۡصهُِحٕ ٓ إََِّٓ ٌه أهَله ِكٍ َلَّ ٚهۡشُعُشٔ
نهٰ ٔه ٌه  ۡفِسُذٔ ًُ  ٦١ۡى ُُْى ٱۡن

Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka, 

“jangan berbuat kerusakan di bumi!” Mereka 

menjawab, “sesungguhnya kami justru orang 

yang melakukan perbaikan”. Ingatlah, 

sesungguhnya merekalah yang berbuat 

kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.”
80

  

     Berdasarkan ayat di atas bahwasanya manusia 

haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah 

diberikan Oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut 

senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar 

kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas 

apa yang telah diberikan-Nya. Serta merencanakan 

pembangunan tata ruang yang tidak merugikan 

masyarakat, berharap pembangunan dan perkembangan 

kota menuju kebawah dan keatas maksudnya yaitu 

perkembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan 

bawah. Kita juga sebagai khalifah dilarang melakukan 

kerusakan di bumi. Justru kita harus melakukan 

                                                             
79 Departemen Agama RI, Al-Quran..., h. 364. 
80 Ibid, h. 3. 
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pembangunan dalam hal ini pembangunan infrastruktur 

dengan memperhatikan lingkungan. Untuk memajukan 

daerah tidak serta merta menggunakan berbagai macam 

cara sampai merusak lingkungan. Berbagai kepentingan 

pembangunan sosial dan ekologi tetap bisa terjaga 

dengan baik.  

     Islam juga mengenal konsep keadilan, di mana 

pemerintah sebagai pemegang wewenang tertinggi harus 

memberikan kebutuhan rakyatnya dengan adil. Firman 

Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8. 

ُّٓهب ٚه ٓأ ٍه  ٚهٰ ٓاءه ثِ  ٱنَِّزٚ ِ ُشٓهذه ٍه ّلِلَّ ِيٛ
َّٰٕ ُُْٕا ُكَُْٕٕا قه ايه َله  ٲۡنقِۡسِط  ءه ٔه

ُه  َُُّكۡى شه    ه ٚهۡجِشيه
ۚ
ٓ أهَلَّ رهۡعِذنُْٕا ٰٗ هه ٍو عه ٕۡ ٌُ قه ٕه  ٱۡعِذنُٕاْ ب ُْ   ٰٖ ٕه ُة نِهزَّۡق أهۡقشه

هۚ  ٱرَّقُٕاْ ٔه  ٌَّ  ٱّللَّ ه إِ ٌه  ٱّللَّ هُٕ ًه ب رهۡع ًه  ثِ
جُِٛشۢ   ٨خه

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah 

kamu Jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong 

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”81
  

     Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih 

mengedepankan pembangunan infrastruktur dengan 

menghalalkan segala cara tanpa mementingkan aspek 

lingkungan. Dalam ekonomi islam pembangunan 

infrastruktur dilakukan dengan mengedepan aspek moral 

dan lingkungan. Contohnya dengan membangun 

prasarana public dengan tidak merusak lingkungan. 

Manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk 

senantiasa mengelola dan menjaga sumber daya yang ada 

demi keberlangsungan di masa yang akan datang.  

     Allah telah melarang bagi umat manusia untuk 

berbuat kerusakan dimuka bumi yang tertuang dalam Al-

Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 41-42. 

                                                             
81 Ibid, h. 408-409. 
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ُى  ِذ٘ ٱنَُّبِس نُِِٛزٚقٓه ۡٚ جهۡذ أه ب كهسه ًه ٱۡنجهۡحِش ثِ ٔه بُد فِٙ ٱۡنجهشِّ  ظهٓهشه ٱۡنفهسه

ٌه  ُۡى ٚهۡشِجُعٕ هَّٓ هُْٕا نهعه ًِ ِسُٛشْٔا فِٙ ٱۡۡلهۡسِض قُۡم  ٦٦ثهۡعطه ٱنَِّز٘ عه

ٍه  ۡشِشِكٛ ٌه أهۡكثهُشُْى يُّ ب ٍه ِيٍ قهۡجُمۚ كه قِجهخُ ٱنَِّزٚ ٌه عهٰ ب فه كه ۡٛ فهٲَظُُشْٔا كه

٦١  
Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut 

disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah 

merasakan kepada mereka sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : 

Adakanlah perjalanan di muka bumi dan 

perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-

orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu 

adalah orang-orang yang mempersekutukan 

(Allah).”82
 

     Ayat di atas Allah secara tegas mengingatkan kepada 

manusia bahwa kerusakan lingkungan, baik yang da di 

darat maupun yang ada di lautan adalah akibat dari 

perbuatan manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk 

yang telah diberi tanggung jawab oleh Allah untuk 

menjaga alam ini. Namun kebanyakan dari manusia 

malah merusak alam. Mereka hanya mengikuti hawa 

nafsu tanpa menggunakan akal dan pikiran terlebih 

dahulu. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk 

mempelajari kejadian atau peristiwa dimasa lalu dan 

mengambil manfaat dari suatu peristiwa untuk digunakan 

sebagai pedoman hidup. 

     Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat 

komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, 

dan material. Aspek material, moral, ekonomi, sosial 

spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagian 

yang ingin dicapai tidak hanya kebahagian dan 

kesejahteraan material di dunia, tetapi juga diakhirat. 

Pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep 

fundamental, yaitu tauhid, khilafah dan adl.83
 

                                                             
82 Ibid. h. 408 
83

 M.Umer Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonom (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2000). 
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D. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

     Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator 

dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi 

di suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

sejauh mana aktivitas  di periode tertentu.  

     Pertumbuhan ekonomi adalah upaya peningkatan 

kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, 

yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto 

(PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dalam suatu wilayah.
84

  

     Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi 

adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah.
85

 Suatu perekonomian 

dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah 

produksi barang dan jasanya meningkat.
86

  

     Menurut Todaro dan Smith pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif 

dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau 

berkesinambungan sepanjang waktu sehingga 

menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional 

yang semakin lama semakin besar.
87

  

     Sedangkan menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari 

negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang 

ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu 

sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya 

kemajuan atau penyesuaianpenyesuaian teknologi, 

                                                             
84 Rahardjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi , Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013), h. 4. 
85 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), h. 9. 
86 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro 

(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 129. 
87 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5 (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2015), h. 270. 
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institusi dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang 

ada.
88

  

     Jadi dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan 

maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan kapasitas dalam suatu perekonomian 

secara terus-menerus atau berkesinambungan dari tahun 

ke tahun sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan 

output yang semakin lama semakin tinggi.  

     Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi 

dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu teori 

pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan 

ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi 

klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan dan 

efektivitas mekanisme pasar bebas, teori ini merupakan 

teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara 

lain Adam Smith dan David Ricardo.  

     Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan peningkatan 

output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan 

tersebut biasanya dihitung per kapita atau selama jangka 

waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan 

penggunaan input. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu 

negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang 

lebih baik selama periode tertentu.
89

 Dari aspek dinamis 

melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau 

berubah dari waktu ke waktu. Perkembangan ekonomi 

mengandung arti yang lebih luas serta mencakup 

perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara 

menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya 

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan 

kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu 

negara dalam jangka panjang yang disertai oleh 

perbaikan sistem kelembagaan.  

                                                             
88 Ibid, 274. 
89 Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi...., h. 1. 
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     Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang 

berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk 

menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan 

perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang 

dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan di 

segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, 

dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: 

aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan 

perbaikan di bidang regulasi baik legal formal maupun 

informal.
90

 Dalam hal ini, pembangunan ekonomi 

merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus 

dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan 

pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat 

dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan 

semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. 

Berdasarkan hal tersebut perekonomian suatu wilayah 

dikatakan mengalami suatu perubahan atau pertumbuhan 

apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada 

yang dicapai dari tahun-tahun sebelumnya.
91

  

     Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai 

tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan 

(growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan 

(sustainability).
92

 

a. Pertumbuhan (growth), tujuan yang pertama adalah 

pertumbuhan ditentukan sampai di mana kelangkaan 

sumber daya dapat terjadi atas sumber daya 

manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat 

dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan 

untuk meningkatkan kegiatan produktif. 

b. Pemerataan (equity), dalam hal ini mempunyai 

implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, 

sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh 

                                                             
90 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan..., h. 12. 
91 Mudrajad Kuncoro, Otonomi & Pembangunan Daerah : Reformasi, 

Perencanaan, Strategi Dan Peluang (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 129. 
92 Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar..., h. 28. 
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terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga 

manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat 

dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan. 

c. Keberlanjutan (sustainability), sedangkan tujuan 

berkelanjutan, pembangunan daerah harus 

memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber 

daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar 

maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui 

kapasitas kemampuan produksi.  

     Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu 

selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga 

pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-

daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. 

Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-

benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, 

budaya dan pertahanan keamanan di dalam mewujudkan 

tujuan nasional. 

2. PDB (Produk Domestik Bruto) 

     Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pertumbuhan 

nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi 

oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu dengan 

menjumlahkan semua output dari warga negara yang 

bersangkutan ditambah dengan warga negara asing yang 

bekerja di negara bersangkutan.  

    Pendapatan nasional (national income) adalah data 

produk domestik bruto (PDB), baik atas dasar harga 

berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada 

dasarnya merupakan jumlah nilai tambahan yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara 

tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.  

    Produk domestik bruto (PDB) menghitung hasil 

produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa 

pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi 

yang berlokasi dalam perekonomian tersebut output-nya 

diperhitungkan dalam PDB. Akibatnya, PDB kurang 
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memberikan gambaran berapa sebenarnya output yang 

dihasilkan oleh faktor-faktor produk milik perekonomian 

domestik. 

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

a. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Friedrich List (1789-

1846) 

     Friedrich List membagi pertumbuhan ekonomi 

masyarakat berdasarkan teknik produksi untuk 

menghasilkan barang-barang sebagai pemuas kebutuhan. 

Tahapan pertumbuhan ekonomi ini yaitu:
93

 

1) Masa berburu dan mengembara. Masyarakat 

memenuhi kebutuhan secara eksploratif mengambil 

hasil alam tanpa pengolahan lebih dahulu, 

sedangkan penduduknya berpindah-pindah. 

2) Masa berternak dan bertani. Akibat pertambahan 

penduduk dan kesulitan yang dialami, maka 

penduduk mulai bermukim secara tetap. Alat 

pemuas kebutuhan tidak lagi bergantung dari hasil 

alam tapi mulai melakukan pengolahan dengan 

bertani, memelihara ternak, dan bercocok tanam. 

3) Masa pertanian dan kerajinan. Pengolahan alam 

dengan cara berternak dan bercocok tanam 

berkembang menjadi pengolahan yang lebih luas 

seperti kerajinan dan industri. 

4) Masa kerajinan /industri dan masa perniagaan. Pada 

masa ini produksi tidak lagi semata mata untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga mulai 

untuk kepentingan pasar. 

b. Pertumbuhan Ekonomi Menurut W.W. Rostow 

     Teori pertumbuhan menurut Walt Whitman Rostow- 

pemenang hadiah Nobel dibagi lima tahap dan setiap 

negara di dunia bisa termasuk salah satu diantaranya. 

Tahap-tahap pertumbuhan itu yaitu:
94

 

                                                             
93 Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro Edisi Pertama (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2016), h, 234-235. 
94 Ibid, h. 235-236. 
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1) Masyarakat tradisional (the traditional society). 

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang 

kehidupannya masih sangat sederhana (primitif), 

cara berpikir tidak rasional, kehidupan dilandasi 

warisan nenek moyang dan tingkat produktivitasnya 

sangat terbatas. Menurut Rostow, pembangunan 

ekonomi akan mengakibatkan terjadi perubahan 

segala aspek kehidupannya. 

2) Prasyarat tinggal landas (the preconditions for take-

off). Masa transisi untuk mempersiapkan dirinya 

untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri 

(self sustained growth). Ada dua corak pada masa 

ini, yaitu perombakan masyarakat tradisional yang 

sudah lama ada (Eropa, Asia, Timur Tengah dan 

Afrika) dan tahap tinggal landas tanpa harus 

merombak sistem masyarakat yang tradisional 

(Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia 

Baru). Menurut Rostow, kemajuan sektor pertanian 

mempunyai peranan penting dalam masa peralihan 

sebelum mencapai tahap tinggal landas. 

3) Lepas landas (the take off). Tanda-tandanya yaitu 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

pesat, industri dan jasa, dan pendayagunaan SDM 

secara optimal. 

4) Tingkat kematangan (maturity). Setelah industri 

berkembang pesat, kehidupan ekonomi negara mulai 

mapan, artinya masa perekonomian yang matang, 

tidak ada ketergantungan dengan negara lain, dan 

negara mampu memanfaatkan SDM dan SDA secara 

maksimal, serta mulai menonjolkan peranan bidang 

jasa dalam ekonominya. 

5) Masa konsumsi tinggi (the age of high mass 

consumption). Pada tahap ini masyarakat hanya 

memikirkan kesejahteraan, masalah produksi dan 

distribusi dikesampingkan. Tandanya yaitu 

perluasan pengaruh/kekuasaan ke negara lain, dan 
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ada upaya terencana untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dengan mencukupi segala kebutuhan 

hidupnya. 

c. Teori Pertumbuhan Baru Menurut Paul M Romer 

     Dasar teori yang berkaitan dengan konsep ekonomi 

modern yaitu teori pertumbuhan baru, yang merupakan 

teori pertumbuhan endogen ini dipelopori oleh Paul M 

Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas tahun 1988 

sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik 

Solow yang tidak bisa menjelaskan dengan baik 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Paul 

Romer, ahli teori pertumbuhan baru menganggap bahwa 

inovasi dan perubahan teknologi, yang meningkatkan 

produktivitas kapital dan tenaga kerja, adalah faktor 

utama bagi proses pertumbuhan ekonomi. Paul Romer 

menjelaskan tiga elemen dasar dalam pertumbuhan 

endogen yaitu perubahan teknologi yang bersifat endogen 

melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan, ide-

ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari limpahan 

pengetahuan (knowledge spillover), dan produksi barang-

barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi 

ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas. 

     Teori pertumbuhan endogen berkembang dalam dua 

cabang pemikiran. Pertama, perilaku learning-by-doing 

dengan pengenalan hal-hal baru dalam perekonomian 

merupakan pendorong bagi peningkatan produktivitas 

perekonomian. Kedua, penemuan-penemuan baru adalah 

sumber utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi. 

Kedua aliran ini sepakat bahwa sumber daya manusia 

merupakan kunci utama bagi peningkatan produktivitas 

ekonomi. 

     Teori pertumbuhan baru menjadi acuan karena 

relevansinya membahas pertumbuhan. Menurut Rahardja 

dan Manurung. Model endogen yang dimaksud Todaro 

dan Smith menggunakan formulasi Y = AK. 

Penjelasannya yaitu bahwa produksi dipengaruhi oleh K 

yang mewakili modal fisik dan modal manusia serta A 
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yang mencerminkan teknologi. Teori pertumbuhan baru 

menyarankan peran aktif kebijakan publik dalam 

merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi 

langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung 

dalam pembentukan sumber daya dan mendorong 

investasi swasta asing dalam berbagai industri padat-

pengetahuan seperti industri perangkat lunak dan 

telekomunikasi. Berdasarkan uraian di atas menyatakan 

bahwa modal fisik yang dimaksud adalah salah satunya 

merupakan infrastruktur. 

4. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

     Dalam kajian ekonomi islam, persoalan pertumbuhan 

ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana 

pemikiran ekonomi islam klasik. Islam mendefinisikan 

pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus 

menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan 

demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut islam 

merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang 

dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai 

pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya 

memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek 

buruk dan membahayakan manusia.
95

 

     Menurut Al-Tariqi islam harus mempunyai karakteristik 

tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. 

Karakteristik tersebut adalah:
96

 

a. Komprehensif (Al-syumul), islam melihat bahwa 

pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan 

memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan 

dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-

sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan 

sosial. 

                                                             
95 Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” Jurnal 

Ekonomi Syariah Dan Bisnis 1, no. 2 (2018), h. 119. 
96 Al-Tariqi dan Abdullah Abdul Husain, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar 

Dan Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 301-322. 
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b. Berimbang (Tawazun), pertumbuhan tidak hanya 

diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, 

namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi. 

c. Realistis (Waqi‟iyyah), realistis adalah suatu pandangan 

terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. 

d. Keadilan (,Adalah), seperti dikemukakan di atas bahwa 

pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan 

distributif. Allah berfirman dalam Surah Al-Nahl ayat 

90:
97

 

 ٍِ ٰٗ عه ٓه ُۡ ٚه ٔه  ٰٗ ٘ ِ ِر٘ ٱۡنقُۡشثه
إِٚزهبٓ ٔه  ٍِ ۡحسهٰ ٱۡۡلِ ٔه ۡذِل  ه ٚهۡأُيُش ثِٲۡنعه ٌَّ ٱّللَّ ۞إِ

ٌه  كَُّشٔ هَُّكۡى رهزه ِٙۚ ٚهِعظُُكۡى نهعه ٱۡنجهۡغ ٔه ِش  ُكه ًُ ٱۡن ٔه بِٓء    ٩٩ٱۡنفهۡحشه

Artinya: “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.”98 

     Dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa 

kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini 

telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini 

tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara 

berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang 

menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat. 

Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai 

pemerataan yang adil. 

e. Bertanggung Jawab (Mas‟uliyyah), ketika islam 

memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam 

bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan 

penghormatan kepada manusia untuk menikmati 

kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan 

secara absolut tanpa batas. 

f. Mencukupi (Kifayah), islam tidak hanya menetapkan 

adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah 

diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak 

                                                             
97 Departemen Agama RI, Al-Quran..., h. 277. 
98 Kementerian Agama, ibid, h. 277. 
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dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi umat 

manusia. 

g. Berfokus pada manusia (Ghayatuna Al-Insan), ini 

berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern 

yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan 

adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian islam 

memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari 

lingkungan fisik kepada manusia.  

     Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan 

ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan 

pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat 

manusia. Fungsi utama islam adalah membimbing manusia 

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

berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu 

dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. 

     Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan dan 

pembangunan wilayah dalam Islam yaitu:  

a. Teori Ibnu Khaldun  

     Pembangunan ekonomi sangat penting karena 

kecenderungan normal dalam masyarakat tidak ingin 

berhenti, mereka harus terus maju atau mereka akan 

mengalami kemunduran. Pembangunan ekonomi dalam 

Islam di model Ibnu Khaldun tidak mengacu hanya 

kepada pertumbuhan ekonomi saja.  Pembangunan 

ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam menurut Ibnu 

Khaldun didasarkan pada Pembangunan meliputi semua 

aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing 

variabel memperkaya variabel lain seperti Pemerintahan, 

Syariah, Masyarakat, Kekayaan, Keadilan dan akhirnya 

akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau 

kebahagiaan hakiki manusia dan menjamin tidak hanya 

keberlangsungan hidup melainkan kemajuan dalam 

peradaban.
99

 

                                                             
99 Omy Firliany Hanafiah, “Pengaruh Variabel Variabel Dalam Model 

Dinamika Ibnu Khaldun Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Beberapa Negara Muslim 

Tahun 2000-2004” (Thesis, universitas Indonesia, 2009), h. 45. 
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b. Teori Yusuf Al Qardhawi  

     Pendekatan ekonomi dalam pandangan ekonomi Islam 

menurut Yusuf Al Qardhawi adalah untuk mewujudkan 

kehidupan yang baik (al hayat at-tayyibah). Sistem 

ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam 

hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi yaitu 

sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan 

disini adalah kebebasan dalam bertindak dibingkai oleh 

nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman 

kaum kapitalis yang menyatakan sebagai tindakan 

membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak 

tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai 

keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan 

spiritual yang dimilikinya.  

     Keseimbangan antar individu dengan masyarakat serta 

antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keadilan 

dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam 

Al-Qur’an agar supaya harta kekayaan tidak beredar 

diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan. 

dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan 

masyarakat keseluruhan.
100

 

    Pemahaman dalam pertumbuhan ekonomi Islam 

mengenai pembatasan persoalan ekonomi. Dalam Islam 

kekayaan bukan sebagai bagian terpisah dengan 

pendistribusiannya. Islam justru mendorong agar 

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan 

menghasilkan produk.  Tujuan pertumbuhan ekonomi 

Islam adalah memberikan semua masyarakatnya 

kecukupan bukan kekurangan. Islam menjunjung tinggi 

keadilan agar kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi. 

Dasar hukum keadilan tercantum dalam Q.S An Nahl 

ayat 90: 

                                                             
100 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema 
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 ٌَّ ه ۞إِ ۡذلِ ٚهۡأُيُش ثِ  ٱّللَّ ٍِ ٔه  ٲۡنعه ۡحسهٰ ٘ ِ ِر٘  ٱۡۡلِ
إِٚزهبٓ ٰٗ ٔه ٰٗ  ٱۡنقُۡشثه ٓه ُۡ ٚه ٔه

 ٍِ بٓءِ عه ُكهشِ ٔه  ٱۡنفهۡحشه ًُ ِۚٙ ٔه  ٱۡن ٌه  ٱۡنجهۡغ كَُّشٔ هَُّكۡى رهزه   ٩٩ٚهِعظُُكۡى نهعه
Artinya : “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.” 101
 

     Islam menjadikan pertumbuhan ekonomi berimbang 

dengan dilakukannya kebijakan di wilayah perkotaan 

maupun di pedesaan. Dengan begitu kesenjangan antara 

si miskin dan si kaya tidak lagi tinggi dan pertumbuhan 

ekonomi merata.  

c. Dr. Muhammad Qal’ah Jey  

     Dalam bukunya Mabahits Fi Al-Iqtishad al-Islamy 

mengatakan bahwa salah satu tujuan ekonomi Islam 

adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi 

lain, Islam juga memandang pentingnya pemerataan, 

karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan 

kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila 

pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi 

sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan perkapita bukan menjadi tujuan 

utama. Sebab apalah artinya pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan perkapita yang tinggi, tapi berbeda sama 

sekali dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan 

kesenjangan menganga.
102

   

     Secara konsep Islam, pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan 

produksi untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga 

ditujukan untuk keadilan distribusi. Keadilan dilakukan 

                                                             
101 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h.277. 
102 Naf’an, Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014), h.243. 
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dengan memberlakukan kebaikan bagi setiap manusia 

dalam kondisi apapun, yang tujuannya adalah adanya 

kesempatan semua anggota masyarakat untuk 

mendapatkan kecukupan serta menjamin perputaran roda 

perekonomian bisa dinikmati oleh semua lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali.
103

 Hal ini telah dijelaskan 

dalam firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7.  

 ٓب ُ أهفهبٓءه  يَّ ِّ  ٱّللَّ ُسٕنِ ٰٗ سه هه ِم  ۦعه ْۡ ٍۡ أه ٰٖ ِي نِهشَّ  ٱۡنقُشه ٔه  ِّ نِِز٘ فههِهَّ ٔه ُسِٕل 

 ٰٗ ٰٗ ٔه  ٱۡنقُۡشثه ًه
ٍِ ٔه  ٱۡنٛهزهٰ ِكٛ سهٰ ًه ٍِ ٔه  ٱۡن جِٛمِ  ٱۡث ٌه ُدٔنهخهۢ  ٱنسَّ ٙۡ َله ٚهُكٕ كه

ٍه  ۡٛ ارهٰىُكُى  ٱۡۡلهۡغُِٛهبٓءِ ثه بٓ ءه يه ٔه ُسٕلُ ِيُُكۡىۚ  بفهُخُزُِٔ  ٱنشَّ يه ُّ  ٔه ُۡ هٰىُكۡى عه َٓه

 فه 
ۚ
ُْٕا ه   ٱرَّقُٕاْ ٔه  ٲَزٓه ٌَّ  ٱّللَّ ه إِ ِذُٚذ  ٱّللَّ   ٧ ٱۡنِعقهبةِ شه

Artinya : “ apa saja harta rampasan (fai-i) yang 

diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta 

benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 

maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya.104 

     Dalam sistem ekonomi islam menggariskan nilai 

prinsip dan tujuan yang bersumber pada ajaran syar’iah 

dalam berekonomi. Nilai, prinsip dan tujuan tersebut 

menjadi landasan dalam semua proses ekonomi, baik 

produksi, konsumsi dan distribusi, sehingga 

membedakannya dengan sistem ekonomi lainya.  

                                                             
103 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam Cetakan Ke-1 (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2015), h.124. 
104 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h.436. 
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     Tiga elemen dasar yang membedakan sistem ekonomi 

islam dengan doktrin ekonomi lainya terletak pada 

beberapa hal berikut yaitu prinsip dalam kepemilikan, 

prinsip kebebasan ekonomi dengan batasan yang jelas 

dan prinsip keadilan sosial. Tiga hal itu menjadi elemen 

penting dalam membedakan sistem ekonomi islam 

dengan sistem ekonomi lainya, terutama disaat 

pengetahuan tentang sistem ekonomi yang ada saat ini 

terkooptasi oleh dua sistem utama dalam ekonomi yakni 

sosialis dan kapitalis.
105

 

 

E. Kerangka Teoritik 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan penulis maka untuk lebih memudahkan kegiatan 

penelitian yang akan dilakukan serta untuk menjelaskan akar 

pemikiran dalam penelitian ini dimunculkan kerangka pikir 

yang skematis untuk menjelaskan pengaruh ekonomi kreatif, 

nilai transaksi e-money dan  infrastruktur telekomunikasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

     Hubungan antara variabel independen (bebas) dengan 

variabel (terikat) dapat ditetapkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi (Y), dan ekonomi kreatif sebagai variabel (X1), nilai 

transaksi e-money sebagai variabel (x2), dan infrastruktur 

telekomunikasi sebagai variabel (X3). Dalam hal ini variabel 

ekonomi kreatif, nilai transaksi e-money dan infrastruktur 

telekomunikasi yang akan diuji apakah berpengaruh terhadap 

variabel Pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Maka disusun suatu kerangka pemikiran teori 

mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

1. Ekonomi kreatif (X1) yaitu suatu penciptaan nilai tambah 

(ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang 

lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) 

dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk 

warisan budaya dan teknologi.  
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(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 69. 
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2. Nilai transaksi e-money (X2) yaitu alat pembayaran yang 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:diterbitkan atas 

dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 

penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam 

suatu media seperti server atau chip; dan nilai uang 

elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

yang mengatur mengenai perbankan. 

3. Infrastruktur telekomunikasi (X3) yaitu  struktur fisik 

yang mendasari jaringan komunikasi yang terbentuk dan 

merupakan pendukung komunikasi jarak jauh.  

4. Pertumbuhan ekonomi (Y) yaitu kenaikan jangka panjang 

dalam kemampuan suatu negara atau daerah untuk 

menyediakan semakin banyak jenis barang-barang 

ekonomi kepada penduduknya sesuai dengan kemajuan 

teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi 

yang diperlukannya. 

     Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui 

pengaruh sektor ekonomi kreatif, nilai transaksi e-money 

dan infrastruktur telekomunikasi secara parsial terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pengaruhnya 

secara simultan. Dengan ekonomi kreatif sebagai variabel 

bebas (X1), nilai transaksi e-money (X2) dan 

infrastruktur telekomunikasi (X3) kemudian 

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat (Y). 

Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada gambar 1.1: 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

Ekonomi Kreatif (X1) 

Nilai Transaksi (E-money) (X2) 

Infrastruktur Telekomunikasi 

(X3) 

Pertumbuhan Ekonomi (Y) 
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Keterangan : 

Berpengaruh secara parsial                                             

Berpengaruh secara simultan            ..................................... 

F. Hipotesis Penelitian 

     Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pernyataan.Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.
106

 Berdasarkan 

tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya di atas, maka 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

     Menurut Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009, ekonomi 

kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada 

kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk 

menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang 

bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan 

masyarakat Indonesia.
107

 Secara tidak langsung apabila 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh 

pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 

     Hasil dari penelitian Rahmi “Perkembangan Industri 

Ekonomi Kreatif dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia” menunjukkan bahwa variabel 

ekonomi kreatif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

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

Alfabeta, 2012), h. 96. 
107 https://jdihn.go.id/files/4/2009ip006.pdf (Diakses pada tanggal 15 

agustus 2021). 

Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 
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ekonomi Indonesia dan peningkatan kesejahteraan bagi 

pelaku industri ekonomi kreatif itu sendiri.
108

  

     Hasil penelitian Guciano menunjukkan bahwa ekspor 

ekonomi kreatif  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi nilai Ekspor 

Ekonomi Kreatif (X1) yang dihasilkan sebesar 1,5563 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan ekspor sebanyak 

1% maka akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 1,5563.
109

 

     Hasil penelitian dari Wahyuningsih dan Satriani 

menunjukkan bahwa ekonomi kreatif berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai 

negatif ini artinya terjadi hubungan negatif antara ekonomi 

kreatif dengan pertumbuhan ekonomi, semakin naik 

ekonomi kreatif maka semakin turun pertumbuhan ekonomi. 

sehingga bisa dikatakan bahwa hipotesis ditolak yang berarti 

bahwa tidak ada pengaruh ekonomi kreatif (X) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) desa Pedekik.
110

 

   Hasil penelitian dari Hidayat dan Asmara menunjukkan 

bahwa ekonomi kreatif berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Di mana Kasus  di Kota Malang dan 

Kota Denpasar menunjukkan bahwa industri kreatif 

kemungkinan besar dipengaruhi oleh aktivitas di dalam kota 

dan sebaliknya. Industri kreatif di kota-kota tersebut 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk 

domestik regional bruto.
111

 

     Hasil penelitian dari Hendrawan dan Suselo 

menunjukkan bahwa kontribusi industri kreatif terhadap 

PDB di Tulungagung sebanyak 39.22 triliun rupiah. Hasil 

penelitian diperoleh 4 sektor unggulan industri kreatif yaitu 

                                                             
108 Asri Noer Rahmi, “Perkembangan Industri Kreatif..., 1394. 
109 Adam Othasha Guciano, “Analisis Pengaruh Nilai Ekspor Ekonomi 

Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” 

(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 74. 
110 Sri Wahyuningsih dan Dede Satriani, “Pendekatan Ekonomi Kreatif 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8, 

no. 2 (2019): 195–205. 
111 A. R.R.T. Hidayat dan A. Y. Asmara, “Creative Industry in Supporting 

Economy Growth in Indonesia: Perspective of Regional Innovation System,” IOP 

Conference Series: Earth dan Environmental Science 70, no. 1 (2017). 
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kuliner sebesar 51,69%, fashion sebesar 41,05%, kerajinan 

sebesar 38,15%, dan seni pertunjukan sebesar 37,70%. 

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB di Kabupaten 

Tulungagung sudah masuk ke dalam kategori sedang.
112

 

     Hasil Penelitian dari Murjana Yasa menunjukkan bahwa 

implementasi program bersih dan dan ekonomi kreatif dapat 

saling mendukung untuk meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi berkualitas.
113

 

     Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika PDB ekonomi kreatif 

meningkat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat. Karena ekonomi kreatif sebagai 

salah satu sektor perekonomian yang berperan dalam 

merangsang pertumbuhan ekonomi di era sekarang karena 

ekonomi kreatif  tidak tergantung pada eksplorasi sumber 

daya alam tetapi lebih ke arah kepada keunggulan sumber 

daya manusia. Karya seni, arsitektur, buku, inovasi 

teknologi, dan animasi, berasal dari ide-ide kreatif pemikiran 

manusia. Dari penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu 

di atas maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 : Ekonomi Kreatif  berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia secara parsial. 

2. Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-

money) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

     Menurut Pramono kehadiran alat pembayaran non tunai 

bagi perekonomian memberikan manfaat peningkatan 

efisiensi dan produktivitas keuangan yang mendorong 

aktivitas sektor riil, pada gilirannya dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan 

velocity of money. 
114

 

                                                             
112 Yourdan Feby Hendrawan dan Dedi Suselo, “AL-IQTISHADIYAH 

Analisis Kontribusi Subsektor Industri Kreatif Terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) Di Tulungagung,” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 7, 

no. 1 (2021), h. 32. 
113 Murjana Yasa, “Ekonomi Hijau, Produksi Bersih Dan Ekonomi Kreatif: 

Pendekatan Pencegahan Resiko Lingkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Yang 

Berkualitas Di Provinsi Bali,” Jurnal Bumi Lestari 10, no. 2 (2010), h. 285-294. 
114 Pramono, Bambang, Tri Yanuarti, Pipih D. Purusitawati, dan Yosefin 

Tyas Emmy. 2006. “Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan 

Kebijakan Moneter”. Working Paper Indonesia, No WP/11/2006, dikutip oleh Dewani 
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     Hasil penelitian Marginingsih dan Sari tahun 2019 

menunjukkan bahwa e-money secara positif dan signifikan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada 

tingkat signifikan 0,05 dengan nilai koefisien regresi E-

money bernilai positif yaitu sebesar 0,084 yang berarti jika 

variabel E-money naik sebesar 1 satuan dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap, maka PDB akan naik 

sebesar 0,084 satuannya.
115

 

      Hasil penelitian  Febriaty menunjukkan bahwa transaksi 

e-money berpengaruh positif dan signifikan secara statistik 

pada tingkat 0,05 (tingkat kepercayaan 95%) terhadap 

tingkat pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan transaksi e-

money sebesar 1 juta akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,250110 persen.
116

 

     Hasil dari penelitian Susilawati dan Putri  menunjukkan 

bahwa variabel nilai transaksi e-money tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di 

mana penurunan atau peningkatan volume transaksi e-money 

tidak mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan 

ekonomi.
117

  

     Hasil dari penelitian Dewani Indah Tawakalni 

menunjukkan bahwa  Variabel E-money berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan 

jangka pendek.
118

 

    Hasil Penelitian dari Mega Selvia Siahaan menunjukkan 

bahwa Hasil penelitian membuktikan bahwa pembayaran 

non tunai menggunakan kartu debit dan uang elektronik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan pembayaran non tunai menggunakan 

                                                                                                                                   
Indah Tawakalni, “Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 1 (2020), 

h. 3. 
115 Marginingsih dan Sari, “Nilai Transaksi Non Tunai..., h. 21.  
116 Hastina Febriaty, “Pengaruh Sistem Pembayaran Non..., h. 306–13. 
117 Susilawati dan Dewi Zaini Putri, “Analisis Pengaruh  Transaksi Non 

Tunai..., 668. 
118 Dewani Indah Tawakalni, “Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non 

Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 

9, no. 1 (2020), h. 11. 
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kartu Kredit berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi.
119

  

     Hasil penelitian Fabiola Ismanda Menunjukkan bahwa 

variabel nominal transaksi e-money berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengaruh secara parsial antara nominal transaksi e-money 

(X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) diperoleh t hitung 

= 0,729 < t tabel = 2,17881 dan nilai signifikan 

menunjukkan 0,480 > α = 0,05.
120

 

     Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika  nilai transaksi e-

money meningkat akan mempengaruhi meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi. Karena dengan proses transaksi yang 

mudah, tingkat konsumsi masyarakat akan naik perputaran 

uang semakin cepat dan akan memicu perkembangan sektor 

riil pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan meningkatkan kesejahteraan. Dari penjelasan dan hasil 

penelitian terdahulu di atas maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

H2 : Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-money) 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia secara parsial. 

3. Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

     Menurut Dutta (2001), Chakraborty dan Nandi (2011), 

Cieslik dan Kaniewska (2004) bahwa infrastruktur 

telekomunikasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara 

langsung melalui infrastruktur lain, faktor produksi, dan 

dengan demikian meningkatkan ekonomi.
121

  

     Hasil  dari penelitian Trini Indrati Tamara menunjukkan 

bahwa variabel infrastruktur telekomunikasi berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

                                                             
119 Mega Silvia Siahaan, “Analisis Pengaruh Pembayaran Non Tunai 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel 

Moderasi” (Skripsi, UNS Sebelas Maret, 2021), h.78. 
120 Fabiola Ismanda, “Analisis Pengaruh Apmk Dan E-Money Sebagai 

Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Tingkat Suku Bunga Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Di Indonesia,” Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 2, no. 2 (2019), h. 

207. 
121 Galih adi Prasetyo, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur 

Telekomunikasi..., h. 4. 
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infrastruktur telekomunikasi akan meningkatkan 

pemanfaatan layanan telekomunikasi yang selanjutnya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
122

 

     Hasil penelitian Farhatul Aini menunjukkan bahwa 

variabel perkembangan infrastruktur telekomunikasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Fixed Broadband Subscription 

berpengaruh sebesar 0,85 yang artinya kenaikan 1 Fixed 

Broadband Subscription akan menaikan PDB sebesar Rp. 

0,85 Miliar. Nilai 0,013 pada koefisien Mobile Cellular 

Subscription artinya setiap kenaikan 1 pengguna Mobile 

Cellular Subscription akan meningkatkan PDB sebesar Rp. 

0,013 Miliar.
123

 

     Hasil dari penelitian Annisa khaira dan Ariusni 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas satu 

arah atau dua arah antara infrastruktur telekomunikasi dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut terbukti 

melalui nilai probabilitas infrastruktur telekomunikasi 

sebesar 0,5789 dengan nilai α = 0,05 (0,5789 > 0,05) dan 

nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi terhadap 

infrastruktur telekomunikasi sebesar 0,9542 dengan nilai α = 

0,05 (0,9542 > 0,05).
124

 

     Hasil penelitian Septhia Irefan dan Melti Roza Adry 

menunjukkan bahwa Infrastruktur telekomunikasi positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal 

ini menjelaskan bahwa semakin baik kualitas infrastruktur 

telekomunikasi yang ada di Indonesia maka akan 

meningkatkan pembangunan ekonomi dan mendorong 

proses produksi, distribusi barang dan jasa lebih cepat 

sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kearah 

yang lebih baik.
125
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125 Septhia Irefan dan Melti Roza Adry, “Pengaruh Infrastruktur..., h. 57-66.  



81 
 

 

     Hasil penelitian Tiani Indrati Tamara menunjukkan 

bahwa variabel infrastruktur telekomunikasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap 

peningkatan teledensitas sebesar 1% akan meningkatkan 

PDB sebesar 0,1537%. Pertumbuhan teledensitas yang 

dipengaruhi oleh penambahan infrastruktur telekomunikasi 

akan  meningkatkan pemanfaatan layanan telekomunikasi 

yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
126

 

     Hasil penelitian Ngatono menunjukkan bahwa variabel 

infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diketahui 

hubungan/korelasi antara Telekomunikasi dengan PDRB 

yaitu sebesar R= 0.997, sedangkan Koefisien determinasi 

(R2)= 0,993 yaitu bahwa pengaruh Telekomunikasi terhadap 

PDRB adalah sebesar 99,3% sisanya yaitu 0,7% di 

pengaruhi oleh faktor lain.
127

 

     Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika  Infrastruktur 

Telekomunikasi meningkat atau maju akan mempengaruhi 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dapat kita sadari 

bahwa infrastruktur telekomunikasi sebagai pendorong 

dalam pertumbuhan ekonomi dalam memperlancar 

perekonomian digital pada era saat ini. Infrastruktur  

telekomunikasi salah satu prasarana yang sangat penting 

dalam pengembangan perekonomian digital suatu negara. 

Karena dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang 

baik akan mempermudah membangun perekonomian digital 

yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dari penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas 

maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H3 : Infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 

parsial. 

4. Pengaruh Ekonomi Kreatif, Nilai transaksi E-money dan  

infrastruktur Telekomunikasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

                                                             
126 Tiani Indrati Tamara, “ Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi..., h. 41. 
127 Ngatono, “Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi..., h. 40.  
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     Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian dan 

teori ekonomi kreatif, nilai transaksi E-money dan  

infrastruktur telekomunikasi  di atas, bahwasanya ketiga tiga 

variabel tersebut merupakan indikator-indikator yang dapat 

mempengaruhi perekonomian digital di era sekarang yang 

dapat meningkatkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila 

ketiga variabel tersebut meningkat akan berpengaruh pada 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Maka hipotesis 

pengaruh ekonomi kreatif, nilai transaksi e-money dan  

infrastruktur telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

H4 : Ekonomi kreatif, nilai transaksi e-money  dan  

infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia secara simultan. 
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