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ABSTRAK 

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke 

periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang 

dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan 

karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan 

dalam jumlah dan kualitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh foreign direct investment, export, dan tingkat 

inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada 

Tahun 2010-2020 yang diuji dengan secara parsial, simultan, dan 

dilengkapi dengan relevansinya menurut perspektif ekonomi Islam. 

Metode pada penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif. 

Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang 

didasarkan pada data yang dapat dihitung. Jenis penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengeksplorasi informasi melalui pengumpulan data-data dalam 

berbagai jenis terutama data sekunder dari suatu instansi pemerintahan 

ataupun suatu perusahaan.  

Berdasarkan hasil uji satistik secara parsial menunjukan bahwa 

terjadi hubungan positif antara variabel foreign direct investment 

(X1), export (X2), dan tingkat inflasi (X3) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y) dengan nilai koefesien regresi tertinggi terletak pada 

variabel inflasi dengan nilai 3.012 dan nilai koefisien regresi terendah 

terdapat pada variabel export yaitu 2.412. Berdasarkan hasil uji 

analisis simultan menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 14.833 

lebih besar dari F tabel yaitu (14.833 > 2.82) dengan signifikansi 

sebesar 0.002 < 0.005. Allah SWT menganjurkan untuk dapat 

berbisnis yang sudah disesuaikan dengan syariat dan aturan-aturan 

Islam. Instansi pemerintahan yang baik merupakan suatu instansi yang 

dapat mengelola secara akurat yang sudah disesuaikan dengan faktor-

faktor pendukungnya seperti foreign direct investment, export, dan 
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tingkat inflasi. Pendukung tersebut itulah yang diharapkan dapat 

sesuai dengan aturan dan kaidah Islam sehingga suatu instansi dapat 

terbina dengan baik dan benar serta jauh dari hukum bisnis yang 

haram dan riba dalam proses membuat laporan keuangan khususnya di 

Provinsi Lampung. 

Kata Kunci: Foreign Direct Investment, export, tingkat inflasi, dan 

Etika Bisnis Islam 

  



iv 

 

ABSTRACT 

 

Economic growth means the development of activities in the 

economy which causes the goods and services produced in the 

community to increase and the prosperity of the community to 

increase. The problem of economic growth can be viewed as a 

macroeconomic problem in the long run. From one period to another 

the ability of a country to produce goods and services will increase. 

This increased ability is due to the production factors will always 

experience an increase in quantity and quality. The purpose of this 

study was to determine the effect of foreign direct investment, exports, 

and inflation rates on economic growth in Lampung Province in 2010-

2020 which were tested partially, simultaneously, and equipped with 

their relevance according to the perspective of Islamic economics. 

The method in this study uses the Quantitative Method. 

Quantitative method is a research method based on quantifiable data. 

The type of research used in this research is library research, which is 

a research conducted by exploring information through collecting data 

in various types, especially secondary data from a government agency 

or a company. 

Based on the results of the partial statistical test, it shows that 

there is a positive relationship between the variables of foreign direct 

investment (X1), export (X2), and the inflation rate (X3) on economic 

growth (Y) with the highest regression coefficient value located in the 

inflation variable with a value of 3.012 and The lowest regression 

coefficient value is found in the export variable, which is 2.412. Based 

on the results of the simultaneous analysis test, it shows that the F-

count value of 14,833 is greater than the F table (14,833 > 2.82) with a 

significance of 0.002 < 0.005. Allah SWT recommends to be able to 

do business that has been adjusted to the Shari'a and Islamic rules. A 

good government agency is an agency that can manage accurately 

which has been adjusted to the supporting factors such as foreign 

direct investment, exports, and inflation rates. These supporters are 

expected to be in accordance with Islamic rules and principles so that 

an agency can be properly and correctly nurtured and away from 

illegal business laws and usury in the process of making financial 

reports, especially in Lampung Province. 

 

Keywords: Foreign Direct Investment, export, inflation rate, and  

Islamic Business Ethics 
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MOTTO 

"Yang paling menyedihkan bukanlah orang-orang yang tidak bisa 

menggapai mimpi, melainkan orang-orang yang tidak tahu caranya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraikan latar belakang masalah dalam skripsi 

ini, pada awal permulaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya 

pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa 

istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi 

ini adalah “Pengaruh Foreign Direct Investment, Export, dan 

Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Lampung Pada Tahun 2010-2020”. Berdasarkan judul di atas 

perlu mengetahui istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

dan perbuatan seseorang.
1
 Pengaruh adalah sebagai suatu daya 

yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau 

hasil dan dampak yang ada.
1
 

2. Foreign Direct Investment 

Foreign Direct Investment adalah investasi pada asetaset 

riil, seperti pabrik, tanah termasuk modal dan manajemen. FDI 

dianggap sebagai saluran utama untuk mengakses kemajuan 

teknologi yang diterapkan oleh negara-negara maju. Teknologi 

merupakan penentu utama laju pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang dengan mengadopsi teori pertumbuhan 

endogen.
2
 

3. Export 

Ekspor atau export merupakan faktor penting dalam 

merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan 

adanya ekspor maka pemerintah akan mendapatkan devisa. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 664 
2  Adrian, Payne, The Essence of Service Marketing (Pemasaran Jasa) 

(Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 219 
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perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju 

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. 
3
 

4. Inflasi 

Inflasi merupakan salah satu bentuk penyakit-penyakit 

ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh 

negara. Kecenderungan dari kenaikan harga-harga pada 

umumnya serta terjadi secara terus-menerus.
4
 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam 

kemampuan dari suatu perekonomian untuk dapat memproduksi 

barang dan jasa. Dapat juga diartikan sebagai suatu 

pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang 

bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan 

data produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita.
5
 

6. Perspektif 

Suatu kerangka konseptual (conceptual framework), 

suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi 

persepsi kita, dan pada gilirannya mempengaruhi cara kita 

bertindak dalam suatu situasi.
6
 

7. Ekonomi Islam 

Sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi 

kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber 

daya yang terbatas dan berada pada koridor yang mengacu pada 

ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa 

perilaku makro ekonomi berkesinambungan dan tanpa 

ketidakseimbangan lingkungan.
7
 

 

 

 

                                                             
3 Ibid, 223 
4 Ibid, 245 
5 Ibid, 723 
6 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 16 
7 Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan 

Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 

62-63 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan 

ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, 

penduduk selalu bertambah. Kedua, selama keinginan dan 

kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu 

memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan 

kemerataan ekonomi (economic stability) melalui retribusi 

pendapatan (income redistribution) akan lebih mudah dicapai 

dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan 

ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang mencakup 

berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap 

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping mengejar 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan 

pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Indikator makro 

ekonomi suatu negara yang selalu menjadi pusat perhatian dan 

kajian menarik dalam menganalisis keadaan ekonomi adalah 

kemiskinan dan  tingkat pengangguran, hal tersebut selalu menjadi 

masalah bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.
8
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi tidak 

hanya mencakup pada pertumbuhan ekonomi, namun juga 

peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Berdasarkan teori ekonomi, perdagangan (ekspor dan impor) 

merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi suatu 

negara, disamping FDI, inflasi, dan pengeluaran pemerintah. 

Secara historis, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju 

sangat didukung oleh pertumbuhan ekspor sehingga negaranegara 

tersebut menguasai pangsa ekspor dunia. Pemerintah Indonesia 

menempatkan ekspor sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Data dari Statistik Indonesia menyebutkan 

bahwa ekspor barang dan jasa penyumbang kedua terbesar bagi 

pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi privat dengan sumbangan 

antara 8%-15% untuk periode 2004-2007. Setiap tahun pemerintah 

menetapkan target pertumbuhan ekspor dalam mendukung 

                                                             
8  Arman Delis, Candra Mustika, Etik Umiyati, Pengaruh FDI Terhadap 

Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia 1993-2013, Jurnal Paradigma 

Ekonomika, Vol. 10, No. 1, April 2015, h. 232.  
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pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk tahun 

2007, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, 

pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 

13,1%. Pada tahun 2008, dengan target pertumbuhan ekonomi 

sebesar 6,4%, pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekspor 

sebesar 11,2%. Agar target ekspor tersebut dapat dievaluasi dan 

sekaligus untuk merumuskan upaya antisipasi, identifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi ekspor Indonesia merupakan upaya 

strategis. Faktor tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi 

faktor domestik dan faktor pasar internasional. Faktor domestik 

antara lain mencakup kapasitas produksi, harga di pasar domestik, 

dan berbagai kebijakan domestik. Di sisi lain, faktor yang 

bersumber dari pasar internasional antara lain mencakup harga di 

pasar internasional, nilai tukar, dan sisi permintaan dari negara 

importir produk Indonesia. Sisi permintaan negara importir antara 

lain kondisi pertumbuhan ekonomi, produk pesaing, serta 

kebijakan terkait di negara importir.  

Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan 

produktifitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang 

berkualitas, pembangunan industri terus ditingkatkan dan di 

arahkan agar sektor industri menjadi penggerak utama ekonomi 

yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin 

kukuh dengan pola produksi yang berkembang. Dalam suatu 

pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, 

terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah peran serta 

faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi mempunyai cakupan yang cukup penting karena sesuai 

dengan fungsinya sebagai penyokong pembangunan dan 

pertumbuhan nasional melalui pos penerimaan negara sedangkan 

tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat. 
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Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi, FDI, Export, dan Inflasi 

 Provinsi Lampung dalam persen (%)  

Tahun 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
FDI  Export Inflasi  

2010 3.45 % 23.18 % 23.87 % 1.65 % 

2011 2.98 % 22.13 % 22.71 % 2.18 % 

2012 3.18 % 18.90 % 27.73 % 1.65 % 

2013 2.45 % 17.54 % 23.86 % 1.03 % 

2014 4.90 % 26.43 % 33.76 % 0.45 % 

2015 3.17 % 16.21 % 25.77 % 0.98 % 

2016 3.54 % 15.82 % 27.93 % 1.44 % 

2017 5.01 % 28.90 % 41.03 % 1.23 % 

2018 4.56 % 32.98 % 32.74 % 0.85 % 

2019 4.12 % 33.54 % 31.52 % 1.02 % 

2020 3.87 % 32.76 % 32.51 % 1.56 % 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)  

 

Investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment 

adalah investasi pada asetaset riil, seperti pabrik, tanah termasuk 

modal dan manajemen.
9
 FDI terjadi ketika sebuah perusahaan dari 

suatu negara menanamkan modalnya ke sebuah perusahaan di 

negara lain dalam periode waktu yang panjang. Penanaman modal 

dapat dilakukan secara menyeluruh ataupun hanya sebagian, bisa 

dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada di luar 

negeri atau menyediakan modal untuk membangun sebuah 

perusahaan di negara lain, atau bisa saja dengan membeli 

sahamnya sekurang-kurangnya 10%.  

FDI meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 2 cara 

yaitu akumulasi kapital dan peningkatan produktifitas faktor 

produksi melalui difusi teknologi. FDI dianggap sebagai saluran 

utama untuk mengakses kemajuan teknologi yang diterapkan oleh 

negara-negara maju. Teknologi merupakan penentu utama laju 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan mengadopsi 

                                                             
9  Valentinez Hemanona, Suharyono, Pengaruh Foreign Direct Investment 

Terhadap Country Advantages Indonesia, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 52, No.1, 

November 2017, h. 18.  
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teori pertumbuhan endogen. Akan tetapi penerapan teknologi yang 

lebih maju mensyaratkan tingkat modal manusia yang cukup dan 

mampu dalam menyerap teknologi yang masuk. Penerapan 

teknologi maju dan kemampuan penyerapan oleh sumber daya 

manusia merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga, adanya interaksi yang kuat antara FDI dengan modal 

manusia yang tersedia. Kontribusi FDI terhadap pertumbuhan 

ekonomi ditingkatkan oleh interaksinya terhadap tingkat sumber 

daya manusia. 

Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh 

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

asuransi, dan jasajasa pada suatu tahun tertentu. Kegiatan ekspor 

adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan 

barangbarang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi 

ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa 

yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara 

barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. 

Kegiatan Eksport juga di lakukan di berbagai negara termasuk 

negara-negara di Asean untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 

negara tersebut. 

Faktor pendukung terakhir terkait dengan pertumbuhan 

ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah salah satu faktor 

pertumbuhan ekonomi yang paling krusial karena memiliki 

dampak secara keseluruhan dan dapat mengakibatkan suatu 

pendapatan menurun. Inflasi merupakan suatu periode pada masa 

tertentu, terjadi ketika kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan 

moneter menurun. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti ingin mengetahui lebih dalam dan seksama apakah 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti foreign direct investment, export, dan 

tingkat inflasi khususnya Pada Tahun 2010-2020. Oleh karena itu, 

peneliti membatasi penelitian dengan judul “Pengaruh Foreign 

Direct Investment, Export, dan Tingkat Inflasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Pada Tahun 

2010-2020”. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka peneliti 

membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana secara parsial foreign direct investment berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada 

Tahun 2010-2020? 

2. Bagaimana secara parsial export berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada Tahun 2010-

2020? 

3. Bagaimana secara parsial tingkat inflasi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada Tahun 2010-

2020? 

4. Bagaimana secara simultan foreign direct investment, export, 

dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Lampung pada Tahun 2010-2020? 

5. Bagaimana secara simultan foreign direct investment, export, 

dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Lampung pada Tahun 2010-2020 menurut 

Perspektif Ekonomi Islam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana secara parsial foreign direct 

investment berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Lampung pada Tahun 2010-2020. 

2. Untuk mengetahui bagaimana secara parsial export berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada 

Tahun 2010-2020. 

3. Untuk mengetahui bagaimana secara parsial tingkat inflasi 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Lampung pada Tahun 2010-2020. 

4. Untuk mengetahui bagaimana secara simultan foreign direct 

investment, export, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada Tahun 2010-

2020. 

5. Untuk mengetahui bagaimana secara simultan foreign direct 
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investment, export, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada Tahun 2010-

2020 menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

literatur atau refrensi serta menambah Ilmu pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca dalam mendalami keilmuan tentang Ekonomi 

dan Bisnis Islam khusunya pada program studi Ekonomi Syari’ah 

yang terkait dengan judul “Pengaruh Foreign Direct Investment, 

Export, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Lampung Pada Tahun 2010-2020”. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Pemerintahan 

Penelitian ini diharapkan instansi pemerintahan dapat 

menganalisis dan mengetahui bagaimana tingkat pengaruh 

foreign direct investment, export, dan tingkat inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Lampung pada 

periode Tahun 2010-20. Informasi ini sebagai bahan masukan 

bagi instansi suatu pemerintahan untuk dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang dianalisis dengan mengidentifikasi 

beberapa variabel-variabel pendukung penyebab naik turunnya 

pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Lampung.  

b. Bagi Akademisi 

Menambah khasanah informasi dan pengetahuan khususnya 

pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam menentukan tinggi 

rendahnya pengaruh variabel foreign direct investment, export, 

dan tingkat inflasi tersebut khususnya pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Lampung. 

 c. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis mengenai pengaruh variabel foreign 
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direct investment, export, dan tingkat inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian ini juga berguna 

sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan Strata 1 Jurusan 

Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, 

kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian 

terdahulu yang mencakup pembahasan yang sesuai dengan 

penelitian ini: 

1. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh 

Muhammad Affan Sirajjudin, 2017, pada penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh FDI (Foreign Direct Investment), Inflasi, 

Total Export, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Asean Tahun 2007-2015”. Hasil penelitian secara 

cross section dan time series menunjukkan FDI/Investasi Asing 

Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian secara cross section 

menunjukkan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

sedangkan secara time series tingkat inflasi berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil 

penelitian secara cross section dan time series menunjukkan 

tingkat ekspor berpengaruh negatif tetapi signifikan. Hasil 

penelitian secara cross section menunjukkan tingkat populasi 

berdampak positif dan tidak signifikan sedangkan secara time 

series tingkat populasi berdampak positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 

2. Penelitian ini juga sejalan denan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Khalifar Ega Firmanda, 2020, pada penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Foreign Direct Investment, 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Terhadap Tingkat Pengangguran  

Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil 

penelitian ini menunjukan secara simultan variabel foreign 

direct investment, pertumbuhan ekonomi, upah berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. 
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Secara parsial, variabel foreign direct investment dan 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat pengangguran di Indonesia dan variabel upah 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Indonesia.   

 

3. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh 

Didi Suwardi, 2017, pada penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-

2014”. Hasil uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa 

pendekatan yang digunakan dalam regresi data panel tersebut 

adalah fixed effect model. Sehingga hasil estimasi menunjukkan 

bahwa FDI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya kemampuan transfer teknologi 

oleh sumber daya manusia di provinsi NTB mengingat angkatan 

kerja didominasi oleh pekerja lulusan SD.   

 

4. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh 

Dwi Crismanto, 2017, pada penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Pengangguran, Inflasi Dan Pertumbuhan Penduduk 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 

2006-2015”. Secara parsial, pengangguran (X1) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena hasil 

pengujian cooficient –0,612  t-statistik 0,3384 dengan nilai 

signifikan 0,0366<0,05, Kemudian Tingkat Inflasi (X2) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena 

hasil pengujian coofisient 0,063753 < t-statistik 0,9188 dengan 

nilai prob. 0,3936>0,005, sedangkan pertumbuhan penduduk 

juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena hasil 

pengujian coefficient 0,0477 > t-statistik 0,084 dengan nilai 

prob 0,9353 >0,05. Kemudian Secara keseluruhan hasil analisis 

regresi linear berganda dan uji hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini secara simultan (Uji F) 

pengangguran, Tingkat Inflasi, dan pertumbuhan penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena 
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hasil pengujian prob F-statistic sebesar 0,02322 dengan nilai 

signifikan 0,0232<0,05. Dalam Persepektif Ekonomi Islam 

pertumbuhan ekonomi dikelola dengan baik untuk memenuhi 

kepentingan publik setiap masyarakat. Ekonomi Islam 

menjelaskan bahwa pengangguran, Inflasi, dan pertumbuhan 

penduduk memiliki hubungan dan pengaruh Terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

 

5. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh 

Adam Othasha Guciano, 2019, pada penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif  

Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Periode 2008-

2017)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekspor dapat 

membantu negara atau daerah dalam memperoleh keuntungan 

dari skala ekonomi daerah yang dimiliki. Jadi ekspor sangat 

berperan penting dalam suatu negara. Artinya bahwa jika 

ekspor mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan 

naik, sebaliknya jika ekspor mengalami penurunan maka 

pertumbuhan ekonomi juga menurun.  

 

Perbedaan penelitiaan terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti teliti adalah terletak pada objek dan periode penelitiannya. 

Objek dan periode penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah 

Instansi Pemerintahan pada Tahun 2010-2020. Selain itu perbedaan 

yang lain terletak pada variabel bebas yang digunakan. Variabel 

bebas (X) peneliti menggunakan foreign direct investment (X1), 

export (X2), dan tingkat inflasi (X3). Sementara persamaan antara 

penelitian saya dengan peneliti terdahulu yaitu menggunakan 

variabel terikatnya (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Bagian dari penelitian ini terdiri dari lima bab untuk 

memudahkan pembahasan dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar 
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belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang grand theory, variabel Y, 

variabel X, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis. 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi dan sampel, metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang penjabaran tentang pengujian 

data, analisis data, hasil data dan pembahasan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan peneliti dan 

rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan masukan untuk 

peneliti. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

   

A. Kajian Teori 

1. Teori Harrod-Domar 

Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada 

investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya 

mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, 

investasi menciptakan pendapatan (dampak permintaan). 

Kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi 

perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal (dampak 

penawaran). Modal investasi Harrod- Domarmenjelaskan 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dimana investas yang 

dilakukan di masa sekarang akan menyebabkan akumulasi 

modal bertambah dimasa berikutnya.
10

 

Harrod domar memberikan peran penting pembentukan 

investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Investasi dianggap faktor penting karena memiliki dua peran 

sekaligus dalam mempengruhi perekonomian, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Investasi berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan 

pendapatan yang artinya investasi mempengaruhi sisi 

permintaan.  

b. Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi 

perekonomian dengan meingkatkan stok modal, yang artinya 

investasi akan mempengaruhi sisi penawaran. Jangka 

panjang, faktor investasi (dinotasikan dengan i) akan 

menambah stok kapital seperti pabrik industri, jalan, mesin, 

dan sebagainya. Dengan demikian investasi sama dengan 

perubahan stok kapital yang dinyatakan sebagai berikut:  

 

I = ∆K  

 

                                                           
10 Dowling, J.M., dan Hiemenz, U. 1983. ―Aid, Savings, and Growth in the 

Asian Region.‖ The Developing Economics, Vol. 21, No.1, h, 43 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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Peningkatan stok kapital dapat diartikan sebagai 

peningkatan kapasitas produksi masyarakat. Peningkatan 

kapasitas produksi berarti peningkatan penawaran agregatif.
11

 

 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan 

kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan 

menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu 

perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan 

perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi 

daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukirno 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi 

yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses 

kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka 

panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin 

tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula 

kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang 

lain yaitu distribusi pendapatan. Keberhasilan pembangunan 

suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan 

ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan 

target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam 

perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 

utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.
12

 

 

3. Faktor–Faktor Pertumbuhan Ekonomi  

Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam 

pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah
13

 : 

a. Akumulasi modal.  

Akumulasi modal mencakup semua investasi baru yang 

berwujud tanah (lahan), peralatan fisik, dan sumber daya 

manusia. Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian 

                                                           
11 Ibid, h. 65 
12 Ibid, h. 123 
13 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pertumbuhan Ekonomi di Dunia 

Ketiga Edisi Kedelapan. (Jakarta: Erlangga, 2003) h. 92-96 
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dari pendapatan sekarang ditabung yang kemudian 

diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk mempersebar 

output di masa depan. Yakni berupa jalan, listrik, air bersih, 

fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang 

aktivitas ekonomi produktif.  

b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.  

Pertumbuhan penduduk yang berhubungan kenaikan jumlah 

angkatan kerja (labour force) secara tradisional telah 

dianggap sebagai faktor yang positif dalam pertumbuhan 

ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin 

produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk 

akan meninggalkan potensi pasar domestiknya.  

c. Kemajuan teknologi.  

Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru 

atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani 

pekerjaan-pekerjaan tradisional.
14

 

 

4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi  

Indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai 

berikut 
15

:  

a. Ketidakseimbangan pendapatan, dalam keadaan yang ideal, 

dimana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara 

adil, 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen 

pepulasi teratas menerima 20 persen pendapatan.  

b. Perubahan struktur perekonomian, dalam masyarakat yang 

maju pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan 

mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana 

terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (persen) sektor 

pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan 

kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri 

memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan 

nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan 

lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan 

                                                           
14 Ibid. h. 101 
15 Rahardjo Adisasmita, Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan 

(Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), h. 91 
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pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang 

dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu 

wilayah harus di orientasikan kepada sektor industri.  

c. Pertumbuhan kesempatan kerja, masalah ketenaga kerjaan 

dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang 

strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di 

Indonesia. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah 

pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan 

jalan menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, 

akan mendorong produksi beberapa komoditas sektor 

pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, 

perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan) serta 

barang-barang hasil industri. Pembangunan sarana dan 

prasarana transportasi akan menunjang berkembangnya 

berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, 

perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya.)  

d. Produk domestik regional bruto, untuk melihat pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang 

disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan 

jasa yang diproduksi suatu wilayah (regional) tertentu dalam 

waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan 

PDRB atas harga konstan yang mencerminkan kenaikan 

produksi barang dan jasa.
16

  

 

B. Foreign Direct Investement (FDI)  

1. Pengertian Foreign Direct Investement (FDI)  

Investasi dari luar negeri dapat memiliki beberapa 

bentuk. Pertama, investasi asing langsung (Foreign Direct 

Investment / FDI) yiatu investasi modal yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh entitas luar negeri. Kedua, investasi 

portofolio luar negeri (Foreign Portofolio Investment) yaitu 

investasi yang dibiayai oleh luar negeri namun dioperasikan 

oleh warga domestik. Menurut Sianipar dan Panjaitan (2008) 

                                                           
16 Ibid, 97 
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penanaman modal asing secara langsung menurut Organization 

For Economic Cooperation (OEEC) memberikan rumusan 

bahwa direct investment is meant acquisition of sufficient 

interest in an under taking to ensure its control by the investor 

(suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal 

diberi keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan 

dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa 

penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya).  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal memberikan pengertian mengenai apa yang 

dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman 

modal asing dan modal asing. Pengertian-pengertian ini terdapat 

dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman 

modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal dalam 

negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha 

di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal 

dalam negeri.
17

 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

memberi pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, 

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Dalam 

Undang-undang hanya mengatur penanaman modal asing yang 

dilakukan secara langsung. Sedangkan mengenai bidang-bidang 

usaha tidak terdapat dalam Undang-undang ini, tetapi terdapat 

dalam peraturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan 

penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang 

terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan 

                                                           
17 Indriyani, Siwi Nur. 2016. Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia  Tahun 2005 – 2015, h. 24 
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Peraturan Presiden RI Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar 

bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka 

dengan persyaratan di bidang penanaman modal serta Peraturan 

Presiden RI Nomor 111 tahun 2007 tentang perubahan terhadap 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007.
18

 

Menurut Krugman dalam Sarwedi yang dimaksud dengan 

Foreign Direct Investment (FDI) adalah arus modal 

internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan 

atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu 

tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi 

pemberlakukan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. 

Penanaman modal langsung untuk membantu pertumbuhan 

ekonomi dan membina sektor non-migas yang berdaya saing di 

tingkat internasional. Foreign Direct Investment tidak hanya 

mencakup transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi 

kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang 

memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen 

dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam 

corporate governance mechanism.
19

  

Berdasarkan uaraian tersebut dapat disimpulkan 

Penanaman modal asing (Foreign Direct Investment (FDI)) 

secara langsung juga memberikan pengertian bahwa bagi 

pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya secara 

langsung, maka secara fisik pemodal asing hadir dalam 

menjalankan usahanya. Dengan hadirnya atau tepatnya dengan 

didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai penanaman 

modal asing, maka badan usaha tersebut harus tunduk pada 

ketentuan hukum di Indonesia. Dalam penanaman modal secara 

langsung, pihak investor langsung terlibat dalam kegiatan 

                                                           
18 Jakti, Kuntjoro. 2008. Ekonomi Politik di Asia Pasifik. Jakarta : Erlangga, 

hal. 128  
19 Kholis, Muhammad. 2012. Dampak Foreign Direct Investment Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Upbjj Ut Surakarta, h. 34 
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pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung 

apabila terjadi suatu kerugian.
20

 

 

2. Teori Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investement)  

Menurut Muchammad Ardiansyah  dalam orasi 

ilmiahnya ―Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman 

Modal‖, mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan 

kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah 

dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi. 

Adapun teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar 

pijakan kebijakan hukum investasi yang, adalah:  

a. Teori Klasik dan Neo Klasik (The Classical and Neo 

Classical Theory on Foreign Investment)  

Teori ekonomi klasik dalam penanaman modal asing 

menyatakan bahwa penanaman modal asing secara 

keseluruhan menguntungkan ekonomi negara penerima 

modal. Adapun faktor yang mendukung pandangan teori 

klasik dan neo klasik, yaitu sebagai berikut:  

1) Pertama, merupakan fakta bahwa modal asing yang 

dibawa ke negara pemilik modal menjamin bahwa modal 

nasional/domestic yang tersedia dapat digunakan untuk 

kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 

Masuknya modal dan penanaman modal asing kembali 

oleh penanaman modal asing yang berasal dari 

keuntungan yang tidak dikembalikan ke negaranya, akan 

meningkatkan tabungan dari negara penerima modal. 

Penghasilan pemerintah melalui pajak meningkat dan 

pembayaran-pembayaran lain juga akan meningkat.  

2) Kedua, Penanaman modal asing biasanya membawa serta 

teknologi yang terdapat di negara pemilik modal dan 

menyebarkan teknologi tersebut di dalam negara 

penerima modal.  

                                                           
20 Kelley C Allen and Schmidt M Robert. 1988. “Economic and Demography 

Change: A Synthesis of Models, Findings and Perspective”. Duke Economics 

Working Paper No. 99-01. SSRN.  
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3) Ketiga, dengan masuknya modal asing berarti terciptanya 

lapangan baru. Tanpa penanaman modal asing 

kesempatan untuk bekerja tidak akan didapat  

4) Keempat, pekerja-pekerja yang dipekerjakan pada 

perusahaan penanaman modal asing akan mendapatkan 

keahlian sehubungan dengan teknologi yang dibawa dan 

diperkenalkan oleh penanam modal asing. Keahlian 

dalam bidang manajemen dari proyek-proyek besar akan 

beralih kepada tenaga ahli lokal.  

5) Kelima, fasilitas-fasilitas infrastruktur akan dibangun 

baik oleh pemerintah maupun perusahaan penanaman 

modal asing dan semua fasilitas seperti transportasi, 

kesehatan, pendidikan yang diperuntukkan bagi 

penanaman modal asing akan juga bermanfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan.
21

 

 

Pendapat yang sangat mendasar dari teori neo-klasik 

menurut Chandrawulan (2011)  adalah bahwa penanaman 

modal asing khsusnya negara berkembang, memainkan peran 

sebagai tutor. Penanaman modal asing menggantikan fungsi 

produksi yang lebih rendah di negara industri yang masuk 

melalui alih teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran, 

informasi pasar, pengalaman organisasi, penemuan-penemuan 

produk baru dan teknik produksi, serta pelatihan-pelatihan 

pekerja, khusunya perusahaan multinasional yang dianggap 

sebagai agen yang berguna bagi pengalihan teknologi dan ilmu 

pengetahuan.
22

 

 

3. Teori Kebergantungan (The Dependency Theory)  

Menurut Sonarajah (2010) teori ini didasari oleh 

banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di 

negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya 

                                                           
21 Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta 

: Erlangga, h. 11 
22 Sihotang, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Pradiya Pramita, 

2007), h. 29 
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di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan 

multinasional dalam menanamkan modalnya di negara 

berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk 

kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari 

perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara 

penanam modal. Negara pemilik modal menjadi sentral 

ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang 

melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Pembangunan 

menjadi tidak mungkin dalam suatu negara berkembang sebagai 

pelaku ekonomi yang tidak penting kecuali dapat mengubah 

situasi dengan negara berkembang menjadi pusat ekonomi 

melalui penanaman modal asing.
23

 

Menurut Chandarawulan (2011) perkembangan ekonomi 

negara berkembang dirasakan lamban karena berbagai alasan 

yaitu sebagai berikut:  

a) Pertama, penanaman modal asing langsung yang banyak 

dilakukan oleh perusahaan multinasional biasanya 

menegakkan kebijakan global bagi kepentingan negara-

negara maju yang kantor pusat dan pemilik sahamnya berada 

di negara pemilik modal. Negara pemilik modal dari 

penanaman modal asing menjadi pusat ekonomi negara 

penerima modal hanya sebagai pelayan ekonomi yang tidak 

penting bagi pusat ekonomi.  

b) Kedua, masuknya atau mengalirnya modal ke negara 

berkembang, terdapat ketentuan bahwa modal yang ditanam 

dan keuntungan yang diperoleh di negara penerima modal 

asing dapat dikembalikan ke negaranya. Berdasarkan 

ketentuan ini, dalam praktik penanaman modal asing 

mengembalikan baik modal asal maupun keuntungan dua 

kali lipat dari modal yang mereka bawa.  

c) Ketiga, penanaman modal asing menggunakan kekayaan 

alam tanpa memerhatikan kepentingan dan kebutuhan 

                                                           
23 M.L Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, h. 48 
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setempat, sebagai akibatnya mereka kehilangan pekerjaan 

dan mengalami kebangkrutan.
24

 

 

4. Teori Penengah (The Middle Path Theory)  

Teori penengah dikenal juga sebagai teori yang 

mengedepankan peran pemerintah atau negara dalam 

melakukan strategi pembangunan ekonomi khususnya di 

negara-negara berkembang. Menurut teori ini, negara-negara 

harus merumuskan dan menyusun serta mengikuti tujuantujuan 

yang tidak mudah dilakukannya sebagai permintaan atau 

kepentingan dari kelompok-kelompok sosial, kelas-kelas atau 

masyarakat dalam wilayahnya.
25

 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal 

Asing (Foreign Direct Investement)  

Menurut Muana Nanga, (2001) faktor-faktor yang 

menentukan Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:  

a. Tingkat suku bunga, terdapat hubungan negatif antara 

jumlah investasi dan tingkat bunga. Jika tingkat suku bunga 

naik level investasi akan berkurang, sebaliknya jika tingkat 

suku bunga rendah orang akan berbondongbondong 

menanamkan investasi diberbagai bidang usaha.  

b. Inovasi dan teknologi, adanya temuan-temuan baru yang 

menyebabkan cara-cara berproduksi lama menjadi tidak 

efisisen. Untuk itu perusahaanperusahaan perlu 

menanamkan investasi untuk membeli mesin-mesin dan 

peralatan-peralatan baru yang lebih canggih.  

c. Tingkat perekonomian, makin banyak aktifitas 

perekonomian makin besar pendapatan nasional, dan makin 

banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung. Yang pada 

akhirnya akan diinvestasikan pada usaha-usaha yang 

menguntungkan.  

                                                           
24 Kurniawan, Eita. ―Pengaruh Investasi dan inflasi terhadap pengangguran 

di Jawa Timur” e-Journal Unair. Vol 10. No 2. Juni 2015, h. 53 
25 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat, Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2010, h. 30 
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d. Ramalan atau harapan orang tentang perekonomian dimasa 

datang, jika oarang meramal perekonomian dimasa yang 

akan datang cerah, oarang akan giat melakukan investasi 

sekarang.  

e. Tingkat keuntungan perusahaan, makin besar tingkat 

keuntungan perusahaan makin banyak bagian laba yang 

dapat ditahan (retained earnings) dan bagian laba yang 

ditahan ini dapat digunakan untuk tujuan investasi.  

f. Situasi politik, jika situasi politik aman dan pemerintah 

banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi 

perusahaan maka tingkat investasi akan tinggi. Dan 

sebaliknya jika pemerintah tidak banyak memberikan 

kemudahan bagi perusahaan banyak menghadapi birokrasi 

yang berbelit-belit maka tingkat investasi akan rendah.
26

 

 

Faktor-faktor yang dapat menjadi motivasi bagi investor 

asing untuk melakukan FDI di suatu negara adalah:  

a. Access to Mineral / Natural Resources. Orientasi dari 

penanaman modal asing ini hanyalah untuk memperoleh 

sumber daya yang lebih murah dan efisien dimana sumber 

daya di negara asalnya sudah tidak lagi mencukupi, namun 

begitu dapat berorientasi terhadap perdagangan dimana 

negara investor berkeinginan mengimpor komoditas yang 

sudah kehilangan komparatifnya apabila diproduksi di 

negara asal investor.  

b. Menghindari hambatan tarif. Tarif untuk suatu produk yang 

akan masuk di suatu negara dapat menghambat jalur 

perdagangan dan dapat mengurangi tingkat keuntungan, 

sehingga mendirikan perusahaan di negara tersebut 

merupakan upaya untuk menghindari tarif tersebut.  

c. Domestic Market Oriented. Pasar dari negara tuan rumah 

sangat menjanjikan dan dapat memperoleh profit yang lebih 

banyak jika dibandingkan dengan diproduksi di negara 

asalnya sendiri.  

                                                           
26 Ibid, 44 
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d. Tingkat upah pekerja yang relatif rendah. Kebanyakan upah 

di negara maju sudah terlalu tinggi bila dibandingkan 

dengan kapital dan berkembangnya produk baru yang lebih 

intensif modal dan pengetahuan sehingga alternatif untuk 

membuka atau mendirikan usaha industrinya di negara lain 

menjadi lebih menguntungkan, terlebih jika negara 

tujuannya mempunyai upah tenaga kerja yang lebih murah 

dari negara asalnya.
27

 

 

C. Ekspor 

1. Pengertian ekspor  

Menurut Sukirno, ekspor diartikan sebagai pengiriman 

dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-

negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran 

pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan 

demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat 

dari kegiatan mengekspor barang dan jasa dan pada akhirnya 

keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan 

nasional.
28

 Menurut Undang-Undang, ekspor adalah aktivitas 

penjualan atas barang buatan perusahaan atau institusi 

pemerintah di dalam negeri ke luar negeri untuk memperoleh 

keuntungan. Dalam undang-undang kepabeanan
29

 ekspor adalah 

kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai 

dengan undang-undang.
30

 Menurut Marolop, ekspor adalah 

pengeluaran barang dari daerah pabeanan Indonesia untuk 

dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku 

terutama mengenai peraturan kepabeanan. 
31

 Menurut Amir, 

ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditas yang kita 

miliki kepada bangsa lain atau negara asing, dengan 

                                                           
27 Ibid, 46 
28 Ibid, h. 203   
29 Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta 

pemungutan biaya masuk dan keluar.  
30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.  
31 Marolop Tanjung, Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor (Jakarta: Salemba 

Empat, 2011) h. 63  
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mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta 

melakukan komoditi dengan memakai bahasa asing.
32

  

Berdasarkan pengertian ekspor di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa ekspor adalah suatu aktivitas yang 

kegiatannya melakukan pengiriman barang atau komoditas 

dalam negeri untuk dijual ke luar negeri dengan harapan 

memperoleh keuntungan dengan mengikuti ketentuan yang 

berlaku (sesuai daerah kepabeanan).  

 

2. Jenis Aktivitas Ekspor  

Setiap negara sangat memberikan keleluasaan untuk 

adanya aktivitas ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan 

berupa devisa. Semakin banyak aktivitas ekspor, semakin 

banyak devisa yang diperoleh negara. Selain itu, dengan adanya 

kegiatan ekspor negara akan menambah kesempatan kerja. 

Maksudnya, bila negara pengekspor mampu menambah jumlah 

produksi untuk konsumsi luar negeri. Maka, dengan kenaikan 

jumlah produksi tersebut akan menambah kesempatan kerja.  

Umumnya, barang-barang yang diekspor oleh Indonesia 

terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam 

(migas) dan selain minyak bumi dan gas (nonmigas). Barang-

barang yang termasuk migas di antaranya minyak tanah, bensin, 

solar, dan elpiji. Adapun barang-barang yang termasuk 

nonmigas sebagai berikut:  

a. Hasil industri, contohnya kayu lapis, konfeksi, kelapa sawit, 

peralatan kantor, bahan-bahan kimia, pupuk dan kertas.  

b. Hasil pertanian dan perkebunan, contohnya gula, kelapa, 

karet, kopi, dan kopra.  

c. Hasil laut dan danau, contohnya ikan, udang dan kerang.  

d. Hasil tambang nonmigas, contohnya bijih emas, bijih nekel, 

biji tembaga dan batubara.
33

 

 

                                                           
32 Amir M.S, Strategi Memasuki Pasar Ekspor, (Jakarta: PPM, 2004), h. 1, 

dikutip oleh Muchlisin Riadi, ―Pengertian, Pelaku dan Prosedur Kegiatan Ekspor‖ 

(On-line), tersedia di: https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-pelaku-

prosedur-lkegiatan-ekspor.html, diakses pada pukul 20.00 WIB  
33 Ibid, h. 71 
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3. Definisi Nilai Ekspor  

Ekspor barang dapat dinilai menurut harga Free On 

Board, perhitungan ekspor barang dilakukan dengan 

mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli 

rata-rata tertimbang. FOB berarti bahwa penjual (eksportir) 

melakukan pengiriman barang sampai pada pelabuhan yang 

disebut, hal ini berarti pembeli wajib memikul semua biaya dan 

risiko kehilangan atau kerusakan barang mulai dari titik itu.
34

  

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor  

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara. Beberapa 

faktor tersebut ada yang berasal dari dalam negeri maupun luar 

negeri, di antaranya:  

1. Kebijakan pemerintah di bidang luar negeri. Jika pemerintah 

memberikan kemudahan kepada eksportir, eksportir 

terdorong untuk meningkatkan ekspor. Beberapa kemudahan 

tersebut di antaranya adalah penyederhanaan prosedur 

ekspor, pemberian fasilitas produksi barang-barang ekspor, 

penghapusan berbagai biaya ekspor, dan penyediaan sarana 

ekspor. 

2. Keadaan pasar luar negeri. Kekuatan permintaan dan 

penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga 

di pasar dunia. Jika jumlah barang yang diminta di pasar 

dunia lebih sedikit daripada jumlah barang yang ditawarkan, 

maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mendorong 

para eksportir untuk menurunkan ekspornya.  

3. Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar. 

Eksportir harus pandai mencari dan memanfaatkan peluang 

pasar. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat memperoleh 

wilayah pemasaran yang luas. Para eksportir harus ahli di 

bidang strategi pemasaran.
35

  

                                                           
34 Amir M. S., Handbook of Export Import Business (Jakarta: PPM 

Manajemen, 2008), dikutip oleh Riska Anggraeni, ―Pengaruh Ekspor, Impor dan 

Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kepulauan Riau Tahun 2000-2016 

(Skripsi Program Studi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Batam, 2017), h. 15  
35 Mahyus Ekananda, Op. Cit.  h. 10  
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D. Inflasi  

1. Pengertian inflasi  

Seperti pengangguran, inflasi juga menimbulkan 

beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan 

kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Tingkat inflasi 

berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula 

dari satu Negara ke Negara lain.  Teori kuantitas uang David 

hume dalam Mankiw, menyatakan bahwa bank sentral, 

mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tinggi atas 

tingkat inflasi, jika bank sentral mempertahankan jumlah uang 

beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Tetapi apabila 

bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar maka tingkat 

harga akan meningkat dengan cepat.
36

 Definisi Inflasi menurut 

Sadono Sukirno dalam bukunya Makro Ekonomi adalah suatu 

proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu 

perekonomian.
37

 Sedangkan menurut Mandala Manurung 

pengertian Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang 

bersifat umum dan terus-menerus.
38

 Menurut Adi Warmankarim 

secara umum Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara 

umum dari barang/komoditas atau jasa selama suatu periode 

waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena 

moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan 

moneter terhadap suatu komoditas.
39

  

Berdasarkan dari penjelasan terkait inflasi dapat peneliti 

simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Inflasi adalah 

kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam waktu 

tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke 

waktu lainnya tidak berlaku secara seragam.Kenaikan tersebut 

biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat 

kenaikannya berbeda.  

 

 

                                                           
36 Mankiw Gregory, Pengantar Ekonomi Makro, Edisi keempat,(Jakarta : 

Salemba Empat, 2006), h. 98  
37 Sadono Sukirno, Op.Cit, h. 14  
38 Prathama Rahardja & Mandala Manurung, Op.Cit, h.89  
39 Ibid, h. 91  
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2. Menentukan Tingkat Naik dan Turunnya Inflasi 

Tingkat inflasi terjadi karena disebabkan kenaikan harga-

harga secara umum baik dalam bentuk barang maupun jasa 

pada jangaka waktu tertentu.Kenaikan harga-harga yang 

berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara 

seragam. Berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda 

tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk untuk 

menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku 

dalam suatu Negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks 

harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, 

atau lebih dikenal dengan istilah Consumer Price Index (CPI) 

yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan 

para konsumen.
40

  

 

3. Golongan  Inflasi  

Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, 

inflasi dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Inflasi tertutup (Closed Inflation) apabila kenaikan harga 

terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, 

inflasi ini terjadi apabila kenaikan harga berada diantara 

10%—30% setahun. Jenis inflasi ini di golongkan sebagai 

jenis inflasi sedang.   

b. Inflasi terbuka (Open Inflation) apabila kenaikan harga 

terjadi pada semua barang secara umum. Bagi perekonomian 

inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya 

ketidakstabilan ekonomi, menurunkan investasi, dan 

menghambat ekspor. inflasi ini di golongkan sebagai inflasi 

berat karena pada inflasi ini kenaikan harga berada diantara 

30%-100% setahun.   

c. inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi) yaitu apabila 

serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat 

harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang 

tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang 

                                                           
40 Sadono Sukirno, Op.Cit, h. 20  

https://id.wikipedia.org/wiki/Hiperinflasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hiperinflasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hiperinflasi
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terus merosot. Inflasi ini terjadi jika kenaikan harga berada 

di atas 100% setahun.
41

  

 

4. Dampak Inflasi   

Inflasi sebenernya mengandung dampak negative dan 

positif, namun inflasi sering lebih banyak menimbulkan dampak 

negatif.Menurut para ahli ekonomi, baik yang konvensional 

maupun ahli ekonomi Islam, inflasi berakibat buruk bagi 

perekonomian. Secara umum dampak inflasi mempengaruhi 

distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk 

nasional. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa masalah 

hyperinflation sangat merugikan masyarakat baik produsen, 

konsumen, maupun pemerintah sendiri. Dampak inflasi bagi 

perekonomian secara keseluruhan, misalnya prospek 

pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin 

memburuk, inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan 

merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi 

jika tidak dapat ditangani, maka akan susah untuk dikendalikan, 

inflasi cenderung akan bertambah cepat dan berdampak buruk 

terhadap individu dan masyarakat, para penabung 

kreditor/debitor dan produsen. Dampak inflasi terhadap 

individu dan masyarakat diantaranya :
42

  

a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat  

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi 

berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-

orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak 

secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan 

menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan 

tetap.  

b. Memburuk distribusi pendapatan  

c. Menimbulkan defisit neraca pembayaran.  

d. Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.  

e. Meningkatnya jumlah pengangguran 

                                                           
41 Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Keempat, (Jakarta : 

Salemba Empat,2006), h.95  
42 Prathama Rahardja & Mandala Manurung, Op.Cit, h. 371-372  
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5. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem 

ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. 

Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangnnya 

akibat sistem kapitalis yang berlaku sekarang ini, yang kaya 

semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Selain itu, 

dalam pelaksanaannya, ekonomi kapitalis ini banyak 

menimbulkan permasalahan. Pertama, ketidak adilan dalam 

berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidak 

merataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, ketidak 

stabilan dari sistem ekonomi yang ada saat ini menimbulkan 

berbagai gejolak dalam kegiatannya. Dan dalam ekonomi Islam, 

hal yang demikian itu insya Allah tidak akan terjadi. Menurut 

para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi 

perekonomian karena:  

a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama 

terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari 

pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. 

Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, 

atau dengan kata lain ‗self feeding inflation’.  

b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap 

menabung dari masyarakat (turunnya Marginal to Save).  

c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama 

untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya 

Marginal Propensisty to Consume).  

d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu 

penumpukan kekayaan (hoarding) seperti : tanah, bangunan, 

logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan 

investasi kea rah produktif seperti : pertanian, industrial, 

perdagangan, transportasi, dan lainnya.  

 

E. Kerangka Pikir 

Dalam membuat suatu sketsa pemikiran perlu diadakannya 

suatu kerangka sehingga mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai proses implementasi tindakan suatu penelitian dari awal 

hingga akhir. Penelitian ini terkait dengan judul ―Pengaruh Foreign 

Direct Investment, Export, dan Tingkat Inflasi Terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Pada Tahun 2010-

2020‖. Al-Quran dan Hadist merupakan sumber yang menjadi 

landasan utama yang berisikan firmaan allah SWT dan sunnah 

rosul, yang mana penjelasan tersebut sebagai batasan bahwa 

terdapat hukum-hukum yang jelas dalam menafsirkan suatu 

rangkaian penelitian. Berdasarkan dari penjelasan teori di atas, 

maka dapat dibuat sebuah kerangka pikir untuk menjelaskan secara 

singkat skema dari penelitian ini,seperti yang dijelaskan Gambar 

2.1 di bawah ini
43

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

Secara Parsial (Uji-t)  :  

Secara Simultan (Uji-f) :    

 

                                                           
43 Ibid, h. 71 
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F. Hipotesis   

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pernyataan.
44

 

1. Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi  

Peran pertumbuhan ekonomi sangat penting terhadap 

aliran modal asing berupa FDI yang masuk ke negara, karena 

pertumbuhan ekonomi dapat dicerminkan dengan pendapatan 

dan daya beli masyarakat yakni semakin tinggi pendapatan 

masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat dan 

membuat permintaan barang dan jasa akan semakin besar. FDI 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 2 cara yaitu 

akumulasi kapital dan peningkatan produktifitas faktor produksi 

melalui difusi teknologi. FDI dianggap sebagai saluran utama 

untuk mengakses kemajuan teknologi yang diterapkan oleh 

negara-negara maju. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Abdul Malik, 2017, Investasi dapat dimanfaatkan oleh 

negara berkembang dalam memacu kenaikan pertumbuhan 

ekonomi, untuk menjaga dan mempertahankan tingkat 

pertumbuhan yang lebih tinggi dengan perubahan dan 

perombakan yang substansial dalam struktur produksi dan 

dalam mobilisasi sumber dana transformal struktural. Investasi 

dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, 

cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian 

manajerial yang terdapat di negara penerimanya dengan tingkat 

persediaan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target 

pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Maka, Investasi 

yang masuk akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin 

besar Investasi yang masuk, semakin tinggi pertumbuhan 

ekonominya.
45

  

                                                           
44 Sugiono, Penelitian Administraive, Bandung: Alfa Beta, 2001, h. 99. 
45 Abdul Malik, Denny Kurnia. Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman 

Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Akuntansi. Vol. 3 No. 2. 

(Januari 2017), 38.  
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Penjelasan teori diatas sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang telah dipaparkan di 

atas. Penjelasan teori mengenai pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) harus memiliki pengaruh yang jelas dan efisien 

serta memiliki kepastian pengruh baik itu positif atau negatif. 

Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis bahwa:  

 

Ho: Foreign Direct Investment tidak berpengaruh dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

H1: Foreign Direct Investment berpengaruh dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 

2. Pengaruh Export Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Ekspor adalah pembelian negara lain atas barang buatan 

perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Faktor terpenting yang 

menentukan ekspor adalah kemampuan dari Negara tersebut 

untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam 

pasaran luar negeri. Ekspor akan secara langsung 

mempengaruhi pendapatan nasional. Akan tetapi, hubungan 

yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan pendapatan 

nasional belum tentu menaikkan ekspor oleh karena pendapatan 

nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari 

kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, 

pengeluaran pemerintah dan penggantian barang impor dengan 

barang buatan dalam negeri. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Putri, 2022, terkait judul ―Pengaruh Ekspor terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam era Covid-19‖. Ekspor memegang 

peran penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. 

Ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk 

membiayai impor bahan baku dan barang modal yang 

diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai 

tambah. Agregasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit produksi dalam perekonomian merupakan nilai Produk 

Domestik Bruto. Laju pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun 

ke tahun dapat dilihat dari peran ekspor sebagai penggerak bagi 
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pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Keynes, PDB terbentuk 

dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, 

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

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

faktor tersebut kembali dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor, antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat 

pendapatan, tingkat harga, suku bunga, tingkat inflasi, money 

supply, nilai tukar dan suku bunga negara asing. Maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis bahwa:  

 

Ho: Export tidak berpengaruh dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

H2: Export berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

3. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Tingkat inflasi ringan dapat memberikan dampak positif 

bagi perekonomian yaitu dapat mendorong perekonomian 

dengan cara meningkatkan produk domestik bruto karena 

dengan adanya inflasi dapat memaksa orang untuk bekerja, 

menabung dan berinvestasi. Inflasi memiliki pengaruh yang 

signifikan karena inflasi dapat mempengaruhi nilai tukar dan 

suku bunga sehingga dapat mempengaruhi perekonomian secara 

keseluruhan. 

Penelitian yang sejalan yaitu penelitian oleh Husna 

Purnama, 2018, yang menyatakan bahwa Inflasi menyebabkan 

menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dimana inflasi 

hanya terjadi jika kenaikan harga yang berlangsung secara terus 

menerus dan saling mempengaruhi.  Penelitian mengenai 

pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak 

dilakukan, namun penelitian ini tetap penting karena 

pertumbuhan ekonomi memiliki dampaknya yang luas bagi 

masyarakat dan  negara.  Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang 

digunakan berupa time series tahunan selama periode 

tahun1998 –2017, yaitu data tingkat inflasi dan pertumbuhan 
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ekonomi sebanyak 20 sampel. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear sederhana.  Berdasarkan 

hasil analisis dan pengujian data yang dilakukan secara statistik, 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa inflasi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Lampung dengan pengaruh sebesar 

54,8%.
46

 Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis 

bahwa:  

 

Ho: Inflasi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

H3: Inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

  

                                                           
46 Husna Purnama. Pengaruh Inflasi Terhadap pertumbuhan Ekonomi Provinsi 

Lampung. 2018, h. 43 
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