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ABSTRAK 

      Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam 

pembangunan pada suatu daerah.Salah satu upaya  dalam  perluasan 

dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan adalah adanya 

pembangunan ekonomi. Provinsi Lampung mempunyai sumber daya 

yang potensial.Dengan potensi tersebut diharapkan dapat menjadi 

daya tarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Lampung sehingga 

kegiatan investasi tersebut yang dilakukan oleh swasta  maupun 

pemerintah  sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

yang tergambar dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan juga  dapat membuka peluang lapangan pekerjaan sehingga bisa 

menyerap lebih banyak  tenaga kerja. 

     Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitattif dengan 

menggunakaan metode analisis regresi linear berganda yang 

menggunakan software SPSS 25. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data time series 

dalam rentan waktu 14 tahun mulai dari tahun 2008 sampai tahun 

2021 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung dan Dinas 

Penanaman Modal Provinsi Lampung.Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah investasi (X1) dan PDRB (X2)  sedangkan variabel 

terikatnya adalah penyerapan tenaga kerja (Y) . 

     Berdasarkan hasil uji parsial ,variabel  investasi berpengaruh 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung dan 

variabel PDRB juga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi Lampung. Hasil uji simultan atau uji F , 

menunjukkan bahwa investasi dan PDRB secara bersama-sama  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Provinsi Lampung dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,005. Dalam 

perspektif ekonomi Islam mengenai investasi dan PDRB terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampun sudah sesuai dengan 

prinsip – prinsip ekonomi islam karena didasarkan untuk 

kesejahteraan mayarakat. 

 

Kata Kunci : Penyerapan tenaga kerja,investasi,PDR 



 

ABSTRACT 

        

                           Absorption of labor is an important issue in the development of an 

area. One of the efforts to expand and create sustainable jobs is 

economic development. Lampung Province has potential resources. 

With this potential, it is expected to be an attraction for investors to 

invest in Lampung Province so that investment activities are carried 

out by the private sector and the government so that it can increase 

economic growth which is reflected in the value of Gross Regional 

Domestic Product (GRDP) and also can open up job opportunities so 

that it can absorb more workers. 

      This type of research is a quantitative research using multiple 

linear regression analysis method using SPSS 25 software. The data 

used in this study is secondary data in the form of time series data 

within a span of 14 years starting from 2008 to 2021 published by the 

Provincial BPS Lampung and the Lampung Province Investment 

Office. The independent variables in this study were investment (X1) 

and GRDP (X2), while the dependent variable was labor absorption 

(Y). 

     Based on the results of the partial test, the investment variable has 

a positive effect on employment in Lampung Province and the GRDP 

variable also has a positive effect on employment in Lampung 

Province. The results of the simultaneous test or F test, show that 

investment and GRDP together have a positive and significant effect 

on employment in Lampung Province with a significance value of 

0.000 < 0.005. In the perspective of Islamic economics regarding 

investment and GRDP on employment in Lampung Province, it is in 

accordance with the principles of Islamic economics because it is 

based on the welfare of the community. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

     Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

untuk memudahkan dan memperjelas dalam memahami skripsi 

ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna 

dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi 

ini.pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

Dengan penegasan tersebut diharapakan tidak terjadi 

kesalahpahaman  mengenai arti judul dari beberapa istilah yang 

digunakan,disamping itu langkah ini  merupakan proses 

pemaknaan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

 Adapun judul skripsi ini adalah ―Analisis Pengaruh 

Investasi Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Provinsi Lampung Tahun 2008-2021 Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”. Untuk itu perlu uraian pengertian dari istilah – 

istilah penting yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut. 

1. Analisis 

         Analisis  adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan,perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Pengaruh 

     Pengaruh adalah  akibat asosiataif yang mencari pertautan 

nilai antara satu variabel dengan variabel yang lain.
2
 Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh dari 

variabel bebas (X) terhadap Variabel terikatnya (Y). 

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 1st ed. 

(Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), h 243. 
2 Sugiyono, Penelitian Administratif, 1st ed. (Bandung: Alffabeta, 2001), h 

7. 



 

3. Investasi 

     Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanaman 

modal dan perlengkapan perlengkapan produksi untuk 

menambah kemampuan untuk memproduksi barang – barang 

dan jasa-jasa yang  tersedia dalam perekonomian.
3
 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

     Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Nilai 

tambah bruto seluruh barang  dan jasa yang dihasilkan di 

wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai 

aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu.
4
 Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran prestasi 

atau keberhasilan (keberhasilan) ekonomi dari seluruh 

kegiatan perekonomian. 

5. Penyerapan Tenaga Kerja 

      Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah orang yang dapat 

diserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi.
5
 

6. Perspektif 

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan 

atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat seseorang 

dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan 

yang  luas.
6
 

 

 

 

 

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

Grafindo, 2001), 121. 
4 Philip Kotler and A.B. Susanto, Manajemen Pemasaran Di Indonesia 

(Jakarta: Salemba Empat, 2001), 602. 
5 La Ode Suriadi Kadir, Manat Rahim, ―Pengaruh Investasi Dan Konsumsi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengola5 Sugiyono, 

Penelitian Administratif, 7.han Di Kota Kendari,‖ Jurnal Ekonomi 1, no. 1 (2016): h 

14. 
6 Supriadi Dedi, Ekonomi Mikro Islam, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h 249. 



7. Ekonomi Islam 

      Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip- prinsip dan 

nilai-nilai Al-qur’an dan Sunnah.
7
 

   Berdasarkan penelasan diatas ,dapat diperelas kembali 

bahwa yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini  

adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh investasi dan PDRB terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung tahun 2008 -

2021 dalam perspektif ekonomi islam. 

B. Latar Belakang Masalah 

      Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang  dan  

masih dalam tahap membangun. tujuan utama dari pembangunan 

ekonomi dinegara berkembang adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pencapaian 

kesejahteraan dapat diukur dengan sejauh mana suatu negara 

dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi. 

Salah satu masalah yang dihadapi oeh hampir seluruh daerah di 

Indonesia adalah tinginya tingkat pengangguran.Oleh karena itu 

penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting 

dalam mendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh 

negara – negara yang sedang berkembang guna untuk 

menciptakan pembangunan ekonomi yang merata.Disisi lain  

pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya dijadikan sebagai  

tujuan jangka panjang yang harus dicapai oleh setiap daerah 

dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Akan tetapi  apabila terjadi  pertumbuhan ekonomi tanpa 

dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan 

mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan 

pendapatan tersebut (cateris Parisbus), yang selanjutnya akan 

menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan 

                                                             
7 Pusat Pengakjian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 19. 



peningkatan kemiskinan.
8
Dimana besarnya kesemmpatan kerja 

tergantung beberapa faktor diantaranya pertumbuhan 

output,tingkat upah dan harga haga dari faktor produki lainnya. 

Lebuh lanjut lagi dikatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan 

output dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja dapat 

digambarkan lewat hubungan antara pasar barang dengan pasar 

tenaga kerja, dimana melalui mekaanissme pasar terjadi 

pertemuan antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga 

kerja,rumah tangga menawarkan jasanya dan mendapatkan harga 

(gaji). Apabila permintaan konsumsi rumah tangga dipasar 

barang meningkat dan teradilah pertumbuhan output, apabila 

dissemua pasar terjadi peningkatan output, maka secara agregat 

terjadi pertumbuan ekonomi.
9
 

    Salah satu modal yang digunakan dalam pembangunan 

ekonomi adalah tenaga kerja dalam hal pengetahuan, pengalaman 

dan faktor-faktor terkait lainnya seperti kesehatan yang baik 

sangat penting dalam pengembangan pembangunan ekonomi 

yang  dapat  dibuktikan  dengan  membandingkan hasil dari 

ekonomi yang  kurang terorganisir dengan baik, tenaga kerja 

yang sehat dan berpendidikan. 

  Hal ini senada dengan yang  dikemukakan oleh Mulyadi , 

teori  klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor 

produksi utama yang  menentukan kemakmuran masyarakat. 

Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya  jika tidak ada sumber 

daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga  bermanfaat 

bagi kehidupan.
10

 

 Dalam hal ini teori klasik Smith juga  melihat bahwa 

alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula 

                                                             
8 Tulus T.H Tambunan, Perekonomian Indonesia, 1st ed. (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2009). 
9 Nurhayani, ―Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan Dan 

Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jambi,‖ Jurnal Paradigma Ekonomika 9, no. 4 

(2014): 71–84. 
10 Subri Mulyadi, Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),h  28. 



pembangunan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi 

modal (fisik) baru  mulai dibutuhkan untuk menjaga agar 

ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia 

yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi 

pertumbuhan ekonomi.  
11

 

Menurut Simanjuntak,  ―Tenaga kerja adalah  penduduk 

yang  sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, 

dan melakukan  kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus 

rumah tangga, dengan batasan umur 15 tahun (usia kerja)  dan  

merupakan jumlah angkatan kerja  yang bekerja disuatu daerah 

tertentu‖.
12

 Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pembangunan adalah pelaksana pembangunan itu sendiri, yaitu 

para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Provinsi Lampung 

pada umumnya. 

 

     Ketenagakerjaan jembatan utama yang menghubungkan 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan manusia. 

Dengan kata lain, perlu dicapai pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas tinggi dalam arti memberikan manfaat bagi tenaga 

kerja.
13

 Peranan sumber daya manusia sangat penting sehingga 

suatu daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak akan 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat apabila di 

wilayah tersebut minim tenaga kerja yang dapat menggali dan 

mengolah alam tersebut dengan baik. Sebaliknya jika di suatu 

daerah yang memiliki sumber daya modal yang minim, namun 

memiliki banyak tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi, 

maka sumber daya alam yang kecil ini dapat diolah secara 

                                                             
11 Ibid h 29 
12 J. Simanjuntak Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya (Jakarta: 

Lembaga Penerbit FE UI, 1985),h  8. 
13 Alisman Alisman, ―Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Aceh 
Barat,‖ Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) 3, no. 2 (2018): 321–33, 

https://doi.org/10.31002/rep.v3i2.1040. 



maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di 

daerah tersebut
14

  

     Upaya perluasan kesempatan kerja bertujuan untuk 

menumbuhkan pasar tenaga kerja yang fleksibel, termasuk upaya 

untuk mengurangi biaya ekonomii yang tinggi untuk menciptakan 

sebanyak mungkin kesempatan kerja formal, tanpa merugikan 

pekerja informal, sekaligus mempromosikan pekerja pada 

pekerjaan dengan produktivitas rendah. ke pekerjaan yang lebih 

produktif. Pekerja yang masih terlibat dalam pekerjaan dengan 

produktivitas rendah dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

         Berikut ini tabel Angkatan kerja, penduduk usia 15 + yang 

bekerja dan tingkat penangguran terbuka Provinsi Lampung 

periode 2008 -2021 . 

Tabel 1.1 

Angkatan Kerja,Bekerja,Pengangguran, TPT, di Provinsi 

Lampung Tahun 2008 – 2021 

 

Tahun 
Angkatan 

Kerja 
Bekerja Pengangguran TPT 

2008 3.568.770 3.313.553 255.217 7.15  % 

2009 3.627.155 3.387.175 239.980 6.62 % 

2010 3.957.697 3.737.078 220.619 5.57 % 

2011 3.598.090 3.368.486 229.604 6.38 % 

2012 3.709.599 3.516.856 192.743 5.20 % 

2013 3.681.084 3.471.602 209.482 5.69 % 

2014 3.857.936 3.673.158 184.778 4.79 % 

2015 3.832.108 3.635.258 196.850 5.14 % 

2016 4.121.668 3.931.321 190.347 4.62 % 

2017 4.072.487 3.896.230 176.257 4.33 % 

2018 4.232.066 4.163.776 68.290 4.04 % 

                                                             
14 Ririn Rusniati, Sudarti Sudarti, and Atut Frida Agustin, ―Analisis 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga 
Kerja Di Kabupaten Malang,‖ FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2018): 34, 

https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7232. 



2019 4.249.385 4.186.197 63.188 4.03 % 

2020 4.489.677 4.280.109 209.568 4.67 % 

2021 4.494.952 4.284.320 210.632 4.69 % 

 

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 

     

    Berdasarkan tabel 1.1 di atas jumlah angkatan kerja di Provinsi 

Lampung dari tahun 2008 hingga tahun 2021 dapat dikatakan 

mengalami angka fluktuatif dari tahun ke tahun. Kenaikan 

angkatan kerja tertinggi di Provinsi Lampung tertinggi pada 

tahun 2021 sebesar 4.494.952 orang. Sedangkan nilai terendah 

terjadi pada tahun 2008 sebesar 3.568.770 orang.Jumlah angka 

angkatan kerja tersebut sangat cepat dalam proses 

perkembangannya. 

     Tingkat pengangguran terbuka adalah presentae jumlah 

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.cara menghitung 

tingkat pengangguran terbuka yaitu : 

 

 

     

 

 

  

Keterangan  

TPT  : Tingkat Pengangguran Terbuka 

PP    : Jumlah Pengangguran 

PAK : Jumlah Angkatan Kerja 

 

      Tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk 

mengindikasikan besarnya presentase angkatan kerja yang 

termauk dalam pengangguran. 

         Pada tabel 1.1 diatas juga menunjukkan data mengenai 

kondisi umum jumlah tenaga kerja yang bekerja di Provinsi 

Lampung menurut penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.   

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung  mengalami 

TPT = 
𝑝𝑝

𝑃𝐴𝐾
 X 100% 

 



naik dan turun dimana pada  tahun 2010  ke 2013 mengalami  

penurunan  sedangkan  di tahun 2014 menggalami kenaikan  dan 

pada tahun 2015 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2017 

sampai tahun 2021 mengalami kenaikan yang lumayan drastis..  

Kemudian presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 

Provinsi Lampung  menunjukkan angka penurunan dari tahun ke 

tahun. Untuk nilai tertinggi Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

terjadi pada tahun 2016 sebesar 7,15%. Sedagkan nilai terendah 

terjadi pada tahun 2019 sbesar 4,03%. Tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) menunjukan tingkat yang relatif stabil hal itu 

menunjukan bahwa Provinsi Lampung  relatif baik dalam 

mendorong angkatan kerja untuk bekerja, dan tidak menganggur. 

   Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam  

pembangunan daerah. Pada mulanya pemenuhan kebutuhan 

pokok dan  upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia 

adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan bekerja. 

Sedangkan tenaga kerja dalam ekonomi islam adalah segala 

usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau 

pemikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.
15

 Peran yang 

begitu penting menjadikan tenaga manusia tidak akan pernah 

tergantikan  disemua kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, tanpa 

tenaga kerja manusia  tidak ada hasil yang akan dicapai dan tidak 

ada hasil yang berguna.Maka diperlukan  perluasan penyerapan 

tenaga kerja untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk 

usia muda yang masuk kepasar tenaga kerja, Karena jika terjadi 

ketidakseimbangan  antara pertumbuhan angkatan kerja dan 

penciptaan lapangan kerja dapat menyebabkan tingginya angka 

pengangguran. 

 Dengan adanya penyerapan tenaga kerja maka penduduk atau 

masyarakat yan sebelumnya tidak bekerja akan mendapatkan 

pekerjaan yang tentunya akan memberikan penghasilan , dari 

penghasilan inilah dapat menjadi sumber konsumsi  untuk 

masyarakat     Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk 

                                                             
15 Huda Nurul, Handi Risza Idris, and MUstafa Edwin Nasution, Ekonomi 

Pembangunan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 24. 



mewujudkan adanya  perubahan-perubahan ekonomi, disamping 

itu sudah tentu terjadi kenaikan output.
16

Dalam suatu wilayah 

pertumbuhan ekonomi dapat di ukur dari Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang mengindikasikan kesejahteraan 

penduduk dalam skala regional. Pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa 

dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini 

merupakan salah satu indikator penting untuk analisis 

pembangunan.
17

 PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran 

produktivitas wilayah yang paling umum dan paling diterima 

secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam 

jangkauan wilayah dan Negara, tidak ada satu Negarpun didunia 

yang tidak melakukaan Pengukuran PDRB.
18

 

       Pengembangan pembangunan di provinsi Lampung yang 

sedang berlangsung secara berkesinambungan telah 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil 

pembangunan dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yan 

tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah 

dan masyarakat. Salah satu faktor  yan dapat mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja yaitu Produk Regional Bruto 

(PDRB).Faktor PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam jangka 

waktu tertentu. 

Tabel 1.2  

Perbandingan Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung  

dengan Indonesia 

Tahun 
Lampu

ng (%) 

Indonesia  

(%) 

                                                             
16 Br Arfida, Ekonomi Sumber Daya Manusia, 1st ed. (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2003), h 24. 
17 Lutfi Nofi Zumaidah and Aris Soelistyo, ―Pengaruh Total Aset, Dana 

Pihak Ketiga, Dan Kredit Pada Bank Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi-Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2013-2016‖ 2 (2018): 251–63. 
18 Heni Noviarita and Dkk, ―Teori Pembangunan Ekonomi,‖ Jurnal 

Ekonomi Pembangunan 2, no. 2 (2021): h 95. 



2008 5,26 6,01 

2009 5,07 4,63 

2010 5,81 6,03 

2011 6,56 6,56 

2012 6,44 6,16 

2013 5,77 5,74 

2014 5,08 5,21 

2015 5,13 4,88 

2016 5,14 5,03 

2017 5,16 5,07 

2018 5,23 5,17 

2019 5,26 5,02 

2020 -1,67 -2.07 

2021 2,79 3,69 

 Rata-rata 4,78 4,91 

 

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021 

       Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PDRB 

Provinsi Lampung Periode 2008 – 2021  mengalami  fluktuasi  

sehingga  bisa berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dimana Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan PDRB  

Rata-rata sebesar 4,78 sedangkan untuk Rata-rata perertumbuhan 

PDRB nasional  sebesar 4,91. Untuk melihat perkemabangan laju 

pertumbuhan Provinsi Lampun dan Indonesia bisa di gambarkan 

pada grafik di bawah ini 1.1 

 

 

 

 



 

Gambar 1.1 

Perbandingan Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung 

dengan Indonesia 

Tahun 2008 -2021 

 

Sumber BPS Lampung ( diolah) 

       Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa laju 

pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Periode 2008 – 2021  

mengalami  fluktuasi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. 

Dengan nilai  laju pertumbuhan tertingi pada tahun 2012 sebesar 

6,44 % dan untuk laju nilai laju pertumbuhan terendah yaitu pada 

tahun 2020 sebesar   -1,67% ini di akibatkan karena adanya 

pendemi covid-19 sehinnga pertumbuhan PDRB nya bisa berada 

di angka minus.Untuk laju pertumbuhan Indonesia juga setiap 

tahunnya mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan setiap 

tahunnya. Dengan nilai  laju pertumbuhan tertingi pada tahun 
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2012 sebesar 6,16 % dan untuk laju nilai laju pertumbuhan 

terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar   -1,67% ini di akibatkan 

karena adanya pendemi covid-19 sehingga  bisa berada di bawah 

pertumbuhan ekonomi nasional. Dimana Provinsi Lampung 

mengalami pertumbuhan PDRB  Rata-rata sebesar 4,78 

sedangkan untuk Rata-rata perertumbuhan PDRB nasional  

sebesar 4,91. Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan 

Provinsi Lampun dan Indonesia bisa di gambarkan pada grafik di 

bawah ini 

Gambar 1.2 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Lampung Tahun 

2008 -2021 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sumber BPS Lampung ( diolah) 

       Pada gambar  grafik diatas bisa dilihat pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi 

Lampung pada tahun 2008 sampai dengan 2010 dapat dikatakan 

mengalami angka fluktuatif dari tahun ke tahun. Kenaikan 

Produk Domestik Regional Bruto tertinggi di Provinsi Lampung 



tertinggi pada tahun 2019 sebesar 28.894.502. Sedangkan nilai 

terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 10.783.380.  

    Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertunbuhan PDRB 

akan berdampak  pada ketenagakerjaan diantaranya penyerapan 

tenaga kerja.Permasalahan utama dari masalah ketenagakerjaan 

adalah keterbatasan kesempatan kerja dan masih terjadinya 

pengangguran.PDRB dapat mempengaruhi jumlah ankatan kerja 

yang bekerja dengan asumsi nilai PDRB meningkat, maka jumlah 

nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi 

disuatu wilayah meningkat. Karena semakin besar output atau 

penjulan dilakukan perusahaan maka akan mendorong 

perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar 

produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan 

penjualan yang terjadi.
19

 Maka dari itu apabila terjadi 

peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan 

penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan 

jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan 

tenaga kerja.
20

 

     Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting 

dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan 

investasi memungkinkan  suatu masyarakat terus menerus 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran.
21

 

Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu 

negara merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut 

memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh 

kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber 

daya manusia. Apalagi jaminan keamanan, serta stabilitas sosial-

                                                             
19 Great Ali, Rosalina, and F Hanly, ―Pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto (Pdrb) Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten 
Minahasa Selatan,‖ Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 20, no. 01 (2020): 1–11. 

20 N.Georgy Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro (Jakarta: Salemba Empat, 

2006), h 248. 
21 Tulus Widjajanto and Irwan Agus, ―Analisis Pengaruh Investasi Dan 

PDRB Terhadap Peyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018,‖ 

Sosio E-Kons 12, no. 1 (2020): 89, https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i1.5846. 



politik yang terjaga.Kondisi ini akan menarik minat para investor 

menanam investasi.  

  Maraknya investasi di suatu negara, tentunya akan membawa 

beberapa manfaat yang positif bagi negara yang bersangkutan
22

 

Misalnya, terbukanya lapangan pekerjaan, transfer ilmu 

pengetahuan, menambah pendapatan daerah/pusat.Dengan  

adanya Pemberlakuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 

tentang peerintahan daerah telah dicabut dan diganti dengan 

Undang- Undang baru yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 

2014
23

 tentang Pemerintahan Daerah yaitu  pelimpahan sebagian 

wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka pembangunan nasional Republik Indonesia, maka 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memotivasi 

masyarakatnya untuk lebih menggali dan mengembangkan 

potensi-potensi yang ada pada daerahnya masing-masing 

sehingga akan mengundang para investor untuk menanamkan 

modalnya di daerah tersebut, dengan harapan meningkatnya 

investasi akan berdampak pada munculnya perusahaan-

perusahaan baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. 

     Adanya investasi – investasi akan mendorong  terciptanya 

barang modal baru sehingga akan menyerap banyak faktor 

produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau 

kesempatan kerja yang akan menyerap  yang pada gilirannya 

akan mengurani penganguran.Dengan demikian  bisa terjadi 

penambahan output nasional sehingga akan terjadi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.
24

 

                                                             
22 Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, 

Teoritis Dan Empiris, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h 166. 
23

 Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
24 Hellen, Sri Mintarti, and Fitriadi, ―Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja 

Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan 

Kerja,‖ Inovasi 13, no. 1 (2018): 28, https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2490. 



    Provinsi lampung dalam  sektor  ekonomi memiliki daya 

tarik  bagi investor di karenakan salah satu kota yang  ada di 

Lampung menjadi pusat perdagangan, jasa dan perindustrian  

pada skala  daerah Sumatera bagian Selatan. Bagi para investor 

asing maupun investor dalam negeri berkesempatan untu 

menanamkan modalnya,ada beberapa sektor  unggulan yang 

menjadi daya tarik investor dalam menanamkan modalnya yaitu 

pada sektor industri pariwisata makanan,hotel dan restoran, 

industri logam,elektronik dan mesin, serta jasa lainnya.Dapat 

dikatakan bahwa sektor- sektor inilah yang memberikan salah 

satu kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDRB 

Lampung.Semakin meningkatnya Investasi dan pertumbuhan 

PDRB Lampung diharapkan dapat berdampak juga pada 

terserapnya tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan dan pengangguran. 

Tabel 1.3 

Realisasi Investasi PMDN dan PMA  Provinsi Lampung 

Tahun 2008-2021 

Tahun Realisasi Investasi 

2008 1.199.640.036.000 

2009 1.281.920.086.000 

2010 548.623.020.000 

2011 1.539.906.300.000 

2012 1.367.408.771.000 

2013 1.911.179.096.866 

2014 5.106.097.500.000 

2015 4.323.870.000.000 

2016 7.205.183.900.000 

2017 8.654.960.000.000 

2018 14.086.740.100.000 

2019 4.796.685.700.000 

2020 14.297.627.790.000 

2021 13.050.668.202.202 

 



Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung (diolah) 

      Dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa secara umum 

investasi di Provinsi  Lampung dari tahun 2008 -2021 mengalami  

fluktuatif.Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020  dengan nilai 

14.297.627.790.000 dan investasi terendah pada tahun 2010 

dengan nilai 548.623.020.000 .Melihat kondisi Provinsi Lampung 

ini, maka peningkatan modal sangat berperan penting untuk 

meningkatkan perekonomian oleh karenanya pemerintah perlu 

berupaya meningkatkan perekonomian melalui penghimpunan 

dana atau investasi  baik dari pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan cara 

melakukan penanaman modal,baik penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). 

  Islam pun mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga, 

dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta 

kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat 

untuk memenuhi  kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk 

memenuhi sebagian perintah  Allah swt seperti infak, zakat, pergi 

haji, perang (jihad), dan sebagainya.
25

 Anjuran tersebut terdapat 

dalam Q.S At-taubah (9) ayat 105  

                       

                     

Artinya:‖Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, 

Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang 

mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan 

memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu 

kerjakan.” (Q.S At-taubah (9) ayat 105) 
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 Maksud dari ayat diatas adalah bahwa dalam islam sangat 

menganjurkan bagi setiap individu untuk bekerja, karena dengan 

bekerja  mereka akan mampu untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, dan lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang 

setimpal sesuai dengan amal dan pekerjaannya. 

 Diantara mewajibkan warganya bekerja sebagaimana 

diwajibkan oleh Allah SWT. Menyediakan berbagai fasilitas dan 

lapangan pekerjaan agar setiap orang mampu bekerja dan 

mendapatakan pekerjaan. Sebab hal tersebut menjadi tanggung 

jawab negara. Sebagaimana  Rasulullah SAW bersabda : 

―Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) 

dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan 

rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim). 

 Melihat perkembangan investasi dan PDRB serta masalah 

ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji tentang ―Analisis Pengaruh Investasi dan PDRB 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 

2008-2021 Dalam Perspektif Ekonnomi Islam‖. 

C. Identifikasi dan  Batasan  Masalah 

     Berdasarkan hasil identifikasi latar belakang diatas terkait 

pengaruh investasi dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja  

Provinsi Lampung .terdapat  kenaikan jumlah penduduk yang 

bekerja dalam kurun waktu 2017 – 2021. 

     Mengingat luasnya pembahasan dan menghindari kekeliruan 

peneliti maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam 

peneltian ini, peneliti membatasi masalah  ada variabel 

terikatnya yaitu peneyerapan tenaga kerja dimana tenaga kerja 

yang dimaksud adalah penduduk yang sudah mempunyai 

pekerjaan atau sudah bekerja dalam usia kerja (diatas 15 tahun), 

sedangkan pada variabel bebas yaitu sedangkan pada variabel 

bebas yaitu Total realisasi investasi, dan Jumlah  PDRB 

perkapita  dalam harga konstan.. 



D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang  yang  telah dipaparkan 

diatas,penulis dapat merumuskan masaah sebagai berikut : 

1. Apakah pengaruh  investasi    terhadap  penyerapan  tenaga 

kerja di Provinsi Lampung? 

2. Apakah pengaruh PDRB  terhadap penyerapan tenaga kerja di    

Provinsi Lampung? 

3. Apakah pengaruh investasi dan PDRB secara simultan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung? 

4. Bagaimanakah investasi dan PDRB terhadap  penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Lampung dalam perspektif   ekonomi 

Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas  maka penelitian 

ini dilakukan bertujuan 

1. Untuk  mengetahui  pengaruh   Investasi terhadap  penyerapan  

tenaga kerja di Provinsi Lampung 

2. Untuk  mengetahui pengaruh  PDRB  terhadap  penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Lampung 

3. Untuk  mengetahui pengaruh  investasi dan PDRB secara 

simultan  terhadap  penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Lampung 

4. Untuk Mengetahui investasi dan PDRB terhadap  penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Lampung dalam perspektif   ekonomi 

Islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Lampung 

diharapakan penelitian ini dapat memberikan gambaran 

tentang bagaimana pengaruh investasi dan Pdrb terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

2. Manfaat Praktisi 

Bagi  penulis penelitian ini meruapakan suatu langkah atau 

proses pembelajaran dalam penerapan antara teori dan praktik 



yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah serta syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan yang kini penullis sedang tempuh 

dann bagi pembaca penelitian ini diharapakan dapat 

menambah wawasan, pengetahuan dan menjadi referensi 

penelitian selanjutnya. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Ghina Ulfa Saefurrahman, Tulus Suryanto, Ronia Eka 

Wulandari Siregar dengan judul ―Pengaruh Penyerapan 

Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor 

Industri Pengolahan‖, Metode analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metoode kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan 

dari variabel penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lampung 

Selatan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada sektor 

industri.Di Kabupaten Lampung Selatan pada industri 

pengolahan belum banyak menyerap tenaga kerja yang 

banyak terserap terdapat pada sektor jasa-jasa dibandingkan 

dengan tenaga kerja di sektor industri pengolahan. 

Perbandingan dalam penelitian yang dilakukan Ghina Ulfa 

Saefurrahman,dkk  dengan penulis adalah,dari segi 

persamaanya yaitu pada metode penelitian sama- sama 

menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan untuk 

perbedaannya terletak pada penggunaan variabel bebas dan 

terikat nya,pada penelitian penulis variabel bebas nya 

investasi dan Produk Domesti Bruto (PDRB),sedangkan pada 

penelitian Ghina Ulfa Saefurrahman,dkk variabel bebasnya 

penyerapan tenaga kerja,perbedaan kedua dalam penggunaan 

variabel terikatnya, pada penelitian penulis variabel terikatnya 

penyerapan tenaga kerja sedangkan dalam penelitian Ghina 

Ulfa Saefurrahman,dkk variabel terikatnya pertumbuhan 

ekonomi pada sector industri pengolahan.
26

 

2. Femei Purnamasari , dengan judul ―Pertumbuhan Ekonomi : 

                                                             
26 Ghina Ulfa Saefurrahman, Tulus Suryanto, and Ronia Eka Wulandari, 

―Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor 
Industri Pengolahan,‖ Islamic Economic Journal 1, no. 1 (2017): 1–18, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7020/pdf. 



Investasi Pemerintah dan Manajemen Investasi dalam 

Perspektif Islam (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung)‖, Metode analisis yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif, Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Investasi pemerintah dari 

belanja langsung dari hasil penelitian bernilai positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan 

regional bruto Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. 

Seharusnya semakin besar rasio investasi pemerintah yang 

direalisasikan dalam pengeluaran belanja langsung akan 

semakin besar peluang untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dalam pertumbuhan regional bruto daerah, dan 

apabila rasio investasi pemerintah  yang direalisasikan 

pemerintah tinggi maka pertumbuhan ekonomi dalam 

pertumbuhan regional bruto daerah pasti tinggi. Perbandingan 

dalam penelitian yang dilakukan Kadir,dkk  dengan penulis 

adalah,dari segi persamaanya yaitu terletak pada variabel 

bebas nya yaitu sama-sama menggunakan investasi, 

sedangkan  untuk perbedaannya terletak pada penggunaan 

metode penelitian jika si penulis pada penelitian 

menggunakan metode kuantitatif tetapi pada penelitian femei 

purnamasari menggunakan metode gabungan antara 

kuantitatif dan kualitatif.
27

 

3. Kadir,Manar Rahim dan La Ode Suriade, dengan judul 

―Pengaruh investasi dan konsumsi terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada sektor industri pengolahan dikota Kendari‖, 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metoode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara simultan investasi dan konsumsi betpenaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan  di Kota Kendari. Secara parsial konsumsi 

berpengaruh  signifikan dan positif  terhadap penyerapan 

                                                             
27 Femei Purnamasari, ―Pertumbuhan Ekonomi: Investasi Pemerintah Dan 

Manajemen Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung),‖ Jurnal Manajemen Indonesia 17, no. 1 (2017): 13, 

https://doi.org/10.25124/jmi.v17i1.859. 



tenaga kerja, namun investasi berpenagruh negatif, yang 

artinya jika terjadi peningkatan investasi akan menurunkan 

penyerapan tenaga kera pada sektor industri pengolahan, 

seperti sektor jasa dan sekttor perdagangan, serta disebabkan 

pula terjadinya pergeseran jenis industri  dari industri padat 

karya ke industri padat modal‖. Perbandingan dalam 

penelitian yang dilakukan Kadir,dkk  dengan penulis 

adalah,dari segi persamaanya yaitu pada metode penelitian 

sama- sama menggunakan penelitian kuantitatif, yang kedua 

terletak pada penggnaan variabel terikatnya yaitu penyerapan 

tenaga kerja namun pada penelitian Kadir dkk, fokus 

penelitiannya pada  sektor industri pengolahan dikota kendari. 

Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada variabel 

bebasnya  pada penelitian yang dilakukan Kadir,dkk 

mengggunakan variabel bebas pengaruh investasi dan 

konsumsi sedangkan sipenulis pada penelitiannya 

menggunakan variabel bebas yaitu pengaruh investasi dan 

PDRB.
28

 

 

4. Abdul Haris Romdhoni , dengan judul ―Pengaruh investasi 

terhadap penyerapan tenaga kerja diJawa Tengah tahun 2009-

2013‖ ,Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan 

tenaga kerja,dengan kata lain apabila investasi meningkat 

maka peluang tenaga kerja juga meningkat. Perbandingan 

dalam penelitian yang dilakukan Abdul Haris Romdhoni 

dengan penulis adalah,dari segi  persamaanya  yaitu penelitian 

dilakukan Abdul Haris Romdhoni dan penelitian yang 

dilakukan penulis terletak pada variabel terikatnya  yaitu 

penyerapan tenaga kerja,persamaan yang kedua terletak pada 

metode penelitian sama- sama menggunakan penelitian 

kuantitatif. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu  penelitian 
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yang dilakukan Abdul Haris Romdhoni mengggunakan satu 

variabel bebas yaitu pengaruh investasi sedangkan si penulis 

pada penelitiannya terdapat dua variabel bebas yaitu pengaruh 

investasi dan PDRB.
29

 

5. Lina Liana, Ika Fitriyani, Asmini, Ismawati, dengan judul 

―Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Kabupaten Sumbawa ―Metode analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metoode kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa  investasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2011-2017. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,283. Artinya kemampuan investasi dalam mempengaruhi 

perubahan variabel penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 

Sumbawa sebesar 28,3%, sedangkan sebesar 71,7% 

perubahan variabel penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar penelitian, seperti pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran, upah dan lain-lain. ‖. Perbandingan dalam 

penelitian yang dilakukan Lina Liana, Ika Fitriyani, Asmini, 

Ismawat dengan penulis adalah dari segi persamaannya dari 

segi persamaanya yaitu pada metode penelitian sama- sama 

menggunakan penelitian kuantitatif, kedua terletak pada 

pengunaan variabel terikatnya yaitu penyerapan tenaga kerja 

sedangkan untuk perbedaannya terletak pada penggunaan 

variabel  bebasnya, pada penelitian penulis ,menggunakan dua 

variabel bebas investasi dan PDRB, sedangkan  pada 

penelitian Lina Liana, Ika Fitriyani, Asmini, Ismawati hanya 

mengunakan satu variabel yaitu Investasi.
30

 

 

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan atas, 

dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan 

                                                             
29 Abdul Haris Romdhoni, ―Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013,‖ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 3, 

no. 2 (2017): 139, https://doi.org/10.29040/jiei.v3i2.107. 
30 Lina Liana, Ika Fitriyani, and Ismawati1 Asmini, ―Pengaruh Investasi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sumbawa,‖ Prosiding Seminar 
Nasional IPPeMas 2020 Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Dalam Menunjang Era Industri 4.0, 2020, 657–661. 



dengan penelitian dahulu yaitu sama – sama menggunakan 

metode kuantitatif yang membahas mengenai  penyerapan 

tenaga kerja. Kemudian perbedaannya terletak pada variabel 

yang digunakan, rentan waktu penelitian, alat analisis yang di 

gunakan dan ruang lingkup yang digunaka karena pada 

penelitian penulis menambhakan dalam perspektif  Ekonomi 

Islam, yang mana penelitian terdahulu tidak mencantumkan 

hal tersebut. 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri 

dari: 

BAB I Pendahuluan 

 Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, serta sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori Dan Pengujian Hipotesis 

 Pada bab ini  berisi landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian yaitu teori tentang tenaga kerja, penyerapan 

tenaga kerja, konsep Investasi dan teori PDRB (pertumbuhan 

ekonomi).Selain itu juga membahas tentang hipotesis yang 

menjelasakan teori – teori yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan yang menjadi acuan teori yang digunakan dalam 

analisa penelitian ini. Dilengkapi dengan kerangka pemikiran 

yang menggambarakan pola pemikiran dalam suatu penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

 Pada bab ini berisi jenis dan sifat penelitian,jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional 

variabel metode pengumpulan data dan metode analisis data  

BAB IV Hasil  Penelitian dan Pembahasan 

   Pada  bab ini  berisi  analisis dari hasil pengolahan 

data, pembahasan hasil penelitian ini dan menjawab hipotesis 

yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasi penelitian 

dalamm perspektif ekonomi isam. 



 

 

BAB V Penutup 

 Bab ini merupakan bagian akhir  dari penelitian yang 

berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, 

peneliti juga menyampaikan hasil pemikiran yang berbentuk 

saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

membutuhkan. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Tenaga Kerja 

1. Teori Ketenagakerjaan 

      Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan. 

Menurut teori ini dalam Mulyadi investasi tidak hanya 

menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas 

produksi. Peran modal fisik di dalam model pertumbuhan 

sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat 

meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Di 

samping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk 

yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan 

modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga 

dikemukakan oleh model Solow di mana dalam model ini 

dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja 

diasumsikan tumbuh secara geometris dan full employment 

selalu tercapai. Tetapi, dalam model ini pekerja sudah 

diperluaskan secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, 

dan bukan sekedar pembagi (untuk memperoleh output 

pekerja). Dalam model ini juga dilihat substitusi antara modal 

fisik dan pekerja.
31

 

2. Pengertian Tenaga Kerja 

     Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubunga 

antara manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya dan 

juga sifat-sifat manusia itu sendiri. Yang  dimaksud dengan 

―human resoures”  disini adalah penduduk sebagai suatu 

keseluruhan.Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, 

maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor 

produksi. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (human 

power)  yang dapat diaanggap sebagai faktor produksi. 

Tenaga kerja adalah  yang dapat dianggap sebagai faktor 

produksi. Menurut Mulyadi Subri tenaga kerja  adalah  

penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun atau 
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umlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap 

tenaga mereka, dan jika mereka mau dalam berpartisipasi 

dalam aktivitas tersebut.
32

 

     Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 

2003 pasal 1 ayat 2 tentang ketenagakerjaan. Disebutkan 

bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat.
33

 Sedangkan  menurut ekonomi Islam, tenaga 

kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang  dilakukan oleh 

anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang 

pantas.Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik 

maupun fikiran. 

3. Penduduk 

  Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah 

geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan 

atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi 

bertujuan untuk menetap. Secara sederhana penduduk 

dikelompokkan menurut Penduduk Usia Kerja (PUK) dan 

Penduduk di Luar Usia kerja.  

     Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 

15 tahun ke atas yang terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan 

Angkatan kerja. Sedangkan Penduduk di Luar Usia Kerja 

adalah golongan penduduk usia kerja di bawah usia 15 tahun. 

Penduduk dalam usia kerja di golongkan menjadi dua yaitu: 

a. Angkatan Kerja 

     Angkatan kerja merupakan penduduk  usia kerja yang 

seddang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun 

sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari 
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pekerjaan
34

.Adapun angkatan kerja terdiri dari dua 

kelompok yaitu:  

1) Bekerja 

Bekerja  adalah  mereka yang melakukan pekerjaan dengan 

maksud mendapatkan upah atau memperoleh pendapatan 

baik yang bekerja penuh maupun tidak bekerja 

penuh.Terdapat di dalamnya  orangg atau sekelompok 

orang antara lain meliputi: 

a) Pekerja Tetap, yaitu peawai pemerintah atau swasta 

yang sedang tidak bekerja atau cuti, sakit,mogok, 

perusahaan menghentikan kegiatannya sementara 

(misalnya belum masa produksi, terjadi kerusakan 

mesin dan lainnya). 

b) Orang – orang yang bekerja dibidang  keahlian yang 

sementara tidak bekerja seperti guru ,tukang cukur, 

dokter, dan sebagainya tetap dikategorikan sebagai 

tetap bekerja, walaupun selama seminggu sebelum 

pencacahan bekerja kurang dari satu jam.  

2)  Pengangguran 

     Pengangguran adalah mereka yang termasuk 

kedalam angkatan kerja tetapi ridak bekerja. Antara 

lain sebagai berikut: 

a) Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakuka nuntuk 

memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. 

b) Mepersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan seeorang dalam rangka mempersiapkan 

usaha baru yang bertujuan untuk memperoleh 

penghasilan atau keuntungan atas resiko sendiri, baik 

dengan atau tanpa memeperkerjakan buruh,karyawan 

yang dibayar maupun tidak dibayar. 

c) Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan adalah 

mereka yang berkali – kali mencari pekerjaan tetapi 

belum berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia 
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merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Mereka 

merasa karena situasi/ kondisi / iklim/ musim tidak 

mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. 

d) Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja 

adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena 

sudah diterima bekerja atau sudah mempersiapkan 

suatu usaha tetapi pada saat pencacahan belum mulai 

bekerja. 

b. Bukan Angkatan Kerja 

        Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja  atau 

penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja,tidak 

mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari 

pekerjaan  yaitu orang – orang yang kegiatannya sedang  

bersekolah (pelajar,mahasiswa), mengurus rumah tangga 

(yang  kegiatannya  hanya mengurus rumah 

tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa 

mendapat upah), atau lainnya (pensiun, penerima 

transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo 

atau alasan lain), mereka yang masuk dalam kategori ini 

disebut sebagai penduduk yang non aktif secara 

ekonomi.
35

 Oleh sebab itu, kelompok  ini sering disebut 

dengan potential labor force.36 Dengan kata lain, semakin 

besar jumlah orang yang  bersekolah dan mengurus 

rumah tangga, karena semakin kecil penyediaan tenaga 

kerja. Jumlah yang siap bekerja dan yang belum  bersedia 

untuk bekerja, dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial 

dan ekonomi secara umum, kondisi  masing-masing 

keluarga dan kondisi pasar kerja itu sendiri.Bukan 

angkatan kerja terdiri dari tiga kelompok di antara lain: 

1) Sekolah adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan 

mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi 

selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan, tidak 

termasuk yang sedang libur sekolah. 
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2) Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang 

sedang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, 

misalnya ibu – ibu rumah tangga dan anaknya yag membantu 

rumah tangga.  

3) Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain sekolah dan 

mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang sudah pensiun, 

orang yang cacat jasmani yang tidak melakukan pekerjaan 

semingu yang lalu.
37
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B. Konsep Penyerapan Tenaga Kerja 

    1. Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja 

      Menurut Todaro penyerapan tenaga kerja merupakan 

penerimaan tenaga kerja untuk melakukan  pekerjaan  atau suatu 

keadaan yang mengggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan 
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yang  siap diisi oleh para pencari pekerjaan.
38

 Secara umum, 

penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar 

suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk 

menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga 

kerja berbeda dari satu sektor dengan sektor lainnya .
39

 

         Dengan arti lain penyerapan tenaga kerja ini akan menampung 

semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan 

yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya 

tenaga kerja yang tersedia. 

          Menurut handoko  ―penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dan internal. Secara eksternal dipengaruhi oleh 

tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat bunga,inflasi dan 

tingkat penangguran. Sedangkan secara internal dipengaruhi oleh 

tingkat produktivitas tenaga kerja,modal, tingkat upah , dan 

kepuasan kerja.‖
40

 

2 Permintaan Tenaga Kerja  

       Aris Ananta, mendefinisikan permintaan tenaga kerja 

sebagai sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja 

dengan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan 

tingkat gaji.
41

 Permintaan  tenaga  kerja mengacu  pada jumlah  

tenaga  kerja  yang  akan  dibutuhkan  oleh  suatu perusahaan  

atau  instansi tertentu, dimana  keuntungan  usaha yang dicapai  

akan  memberikan hasil yang optimal. Secara keseluruhan, 

permintaan  tenaga kerja dipengaruhi  oleh perubahan tingkat 

                                                             
38 Michael p Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia, 3rd ed. (jakarta: 

erlangga, 2003), h 303. 
39 Sumarsono Sonny, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan. 

Ketenagakerjaan (Graha Ilmu: Graha Ilmu, 2003), h 106. 
40 Hani Handoko T, Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia, 

2nd ed. (Yogyakarta: BPFE, 1996), h 52. 
41 Aris Ananta, Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek Dan 

Permasalahan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Sinar Harpan, 2008), h 78. 



upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

permintaan hasil produksi.
42

 

a. Perubahan tingkat upah  

    Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya biaya produksi suatu  perusahaan. Apabila 

digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-

hal  berikut ini: 

1) Kenaikan tingkat upah akan meningkatkan biaya 

produksi perusahaan  selanjutnya  akan meningkatkan 

pula harga per unit produksi.Pada umumnya konsumen 

akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi 

kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi 

atau bahkan tidak membeli sama sekali (untuk barang 

sekunder dan tersier). Dalam jangka pendek, 

perusahaan diperkirakan akan menaikkan upah  dengan 

mengurangi produksi Turunnya target produksi 

mengakibatkan bekurangnya tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja karena 

turunny skala produksi disebut dengan efek skala 

produksi ( scale effect.) 

2) Kenaikan  upah  jangka panjang akan dipenuhi oleh 

perusahaan  dengan penyesuaian  input yang digunakan. 

Perusahaan akan  menggunakan teknologi  padat modal 

untuk proses produksinya dan  menggantikan tenaga 

kerja dengan alat produksi seperti mesin dan sejenisnya. 

Kondisi ini terjadi ketika tingkat upah meningkat 

dengan asumsi bahwa harga alat produksi lain tetap 

konstan. Berkurangnya penyerapan tenaga kerja yang  

dibutuhkan akibat substitusi atau penambahan 

penggunaan mesin disebut efek substitusi tenaga kerja 

atau substitution effect (capital intensive)
43

 

 b. Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen  
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    Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan 

meningkat, perusahaan  cenderung akan  meningkatkan 

kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut perusahaan 

akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.  

 c.  Harga barang modal turun  

     Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi 

turun dan tentu saja akan mengakibatkan harga jual barang 

per unit ikut turun. Dalam situasi ini perusahaan akan 

cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil 

produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga 

kerja meningkat pula. 

3.Penawaran Tenaga Kerja 

     Penawaran tenaga kerja adalah fungsi yang menggambarkan 

hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang 

ditawarkan Penawaran tenaga kerja adalah fungsi yang 

menggambarkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah 

tenaga kerja yang ditawarkan. Sedangkan Menurut Ananta 

penawaran terhadap pekerja adalah hubungan antara tingkat 

upah dengan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh 

pensuplai untuk ditawarkan. Jumlah satuan pekerja yang 

ditawarkan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: a) 

banyaknya jumlah penduduk, b) presentase penduduk yang 

berada dalam angkatan kerja, dan c). jam kerja yang ditawarkan 

oleh angkatan kerja.
44

 

     Pendapat lain dikemukakan oleh Simanjuntak 

mendefinisikan penawaran tenaga kerja merupakan jumlah 

usaha atau jasa kerja yang tersedia dalam  masyarakat untuk 

menghasilkan barang dan jasa.
45
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Menurut Danim, faktor-faktor yang mempengaruhi  penawaran 

tenaga kerja adalah: 
46

 

1).  Tingkat upah  

      Upah merupakan motivasi dasar seseorang untuk 

bekerja. Semakin tinggi tingkat upah  semakin lama jam 

kerja yang ditawarkan.  

2).  Preferensi  

           Preferensi seseorang terhadap pendapatan, makin 

curam kurva indefferen  makin lemah peranan 

pendapatan untuk mengkompensasikan berkurangnya 

waktu senggang karena keharusan memperoleh 

pendapatan.  

3) Struktur umur  

     Penduduk Indonesia termasuk dalam struktur umur 

muda, ini dapat dilihat  dari bentuk piramida 

penduduk Indonesia. Meskipun pertambahan 

penduduk dapat ditekan tetapi penawaran tenaga kerja 

semakin tinggi karena semakin banyaknya penduduk 

yang memasuki usia kerja, dengan  demikian 

penawaran tenaga kerja juga akan bertambah.  

4) Penduduk  

 Banyaknya orang yang bekerja tergantung jumlah 

penduduk.  

5)Tingkat pendidikan  

     Orang dengan tingkat pendidikan tinggi secara alami 

memiliki keterampilan lebih banyak daripada orang 
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dengan pendidikan rendah, hal ini dikarenakan semakin 

tinggi tingkat  pendidikan seseorang maka peluang 

untuk mendapatkan penawaran tenaga kerja juga 

semakin besar.  

6) Partisipasi angkatan kerja  

    Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja 

maka semakin besar penawaran tenaga kerja  

7) Tingkat pengangguran  

      Hipotesis discourge worker menyatakan bila 

perekonomian semakin buruk maka pengangguran 

bertambah karena orang akan semakin putus asa dalam 

mencari pekerjaan sehingga keluar dari pasar tenaga 

kerja. Sebaliknya hipotesis additional worker 

menyatakan bahwa bila mencari kerja lebih sulit  maka 

memaksa anggota keluarga lain turut mencari kerja.  

8) Kekayaan fisik  

   Kekayaan fisik bisa  berdampak positif dan negatif. 

Jika kekayaan fisik membutuhkan maka akan 

memaksa orang untuk bekerja berarti berdampak 

positif sedangkan jika bersifat income generating akan 

berdampak negatif  

9) Struktur perekonomian 

     Pergeseran struktural dari sektor pertanian ke 

manufaktur dan jasa akanakan menyebabkan  

perubahan pendapatan dan kesempatan kerja, sehingga  

struktur ekonomi akan dikaitkan dengan tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 

 

 

 



 

C.  Konsep Investasi 

1. Pengertian Investasi/Penanaman modal  

     Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari 

investor untuk  membiayai kegiatan produksi agar  

mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Investasi tercipta 

darii penanaman modal baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh berbagai pihak dengan tujuan memperbesar 

output. Investasi yang lazim disebut dengan penanaman modal 

berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara bahkan 

wilayah. 

    Investasi   sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman 

modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal 

dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

tersedia dalam perekonomian.
47

 

    Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang 

dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan 

kerja,meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan 

taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga 

fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi 

merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 

sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan 

agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; 

(2)pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan 

menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh 

perkembangan teknologi.
48

 

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

Grafindo, 2000), h 121 
48 Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi 

dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap 



      Faktor biaya modal berupa tingkat suku bunga dan 

keuntungan yang diharapkan dari investasi, terdapat  faktor lain 

yang  dapat mempengaruhi keputusan seorang investor untuk 

melakukan investasi antara lain pajak, perkembangan teknologi, 

pertambahan penduduk, akumulasi modal serta perkiraan dan 

harapan (expectation) tentang situasi ekonomi di masa depan.
49

 

 

2 Jenis-Jenis Investasi 

       Berdasarkan sumbernya yang digunakan, investasi dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut :
50

 

a. Investasi Negara 

      Investasi Negara  adalah  investasi  yang  dilakukan  oleh 

Negara, atau sumber daya invesatsi  tersebut berasal dari 

milik atau kekayaan Negara.Dalam pelaksanaanya investasi 

ini dilakukan oleh pemerintah untuk membangun prasarana 

dan sarana infrastruktur guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat 

nirlaba atau non profit motive, misalnya pembangunan jalan 

dan jembatan, irigasi, sekolah, taman, pasar, listrik, rumah 

sakit, pelabuhan, terminal, alat pertahanan Negara, kantor 

pemerintahan, dan masih banyak lagi yang lainya. Dana atau 

pembiayaan yang dilakukan melalui anggaran pendapatan 

dan belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). 

b. Investasi Swasta 

     Investasi  Swasta Amerupakan investasi yang dilakukan oleh 

masyarakat, khususnya para pengusaha, dengan tujuan 

mendapat manfaat berupa laba. Investasi dengan 

karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi atau 

perusahaan seperti : 1)  Usaha Mikro (belum mempunyai 
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badan hukum), 2)  Usaha Kecil Menengah (UKM) 

sebagian sudah berbadan hukum, 3).  Usaha Besar yang 

berbentuk PMA maupun PMDN. 

 

3 Manfaat dan Tujuan Investasi 

      Investasi adalah salah satu sebagai pembentuk 

pertumbuhan ekonomi yang berperan dalam peningkatan 

struktur ekonomi dan pembangunan negara. Hal ini karena 

kegiatan investasi dapat menyumbang pendapatan tidak hanya 

negara tapi juga masyarakat. Secara khusus investasi memiliki 

manfaat terhadap perekonomian suatu daerah antara lain 

sebagai berikut : 

a. Investasi yang bermanfaat untuk umum (Publik) 

     Pada dasarnya hamper semua bentuk investasi, 

bermanfaat bagi kepentingan public atau umum karena 

investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya adalah investasi di 

bidang pendidikan dan sumber daya manusia, investasi di 

bidang kesehatan, investasi di bidang infrastruktur (jalan, 

pasar,jembatan,pelabuhan dan lainnya) investasi di 

bidang konservasi alam, investasi di bidang pengolahan 

sampah, yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

b. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu 

(pribadi atau rumah tangga) 

     Investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok 

masyarakat tertentu dan lingkungan tertentu, bermanfaat 

bagi masyarakat atau kelompok tertentu, bermanfaat bagi 

masyarakat atau kelompok tertentu, sedangkan investasi 

yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah 

tangga, misalnya investasi untuk perumahan pribadi 

maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi 

maupun keluarga, investasi untuk usaha (mendapat 

penghasilan), serta investasi di bidang lainya yang 

bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga. 

 



     Tujuan investasi pada hakikatnya adalah untuk 

mendapatkan kemaslahatan atau manfaat yang sebesar-

besarnya bagi umat manusia. Tujuan tersebut diantaranya 

sebagai berikut
51

 : 

1)  Membuka lapangan kerja bagi pekerja yang dapat 

meningkatkan harkat dan martabat manusia. 

2)  Memberikan pendapatan bagi pekerja sehingga dapat 

mengurangi kefakiran dan kemiskinan penduduk. 

3) Memberikan jaminan ketentraman, ketenangan, 

kesejahteraan serta kebahagiaan hidup para pekerja dan 

keluarganya. 

4)  Berorientasi pada produksi barang dan jasa yang 

tidak mendatangkan mudharat bagi umat manusia 

termasuk alam dan segala isinya. 

 

4 Macam -  macam Penanaman Modal 

      Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 

Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi 

2 yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal 

dalam negeri (PMDN). 

a. Penanaman Modal Asing (PMA) 

    Pengertian penanaman modal asing menurut Hulman 

Panjaitan adalah suatu kegiatan penanaman modal yang 

didalamnya terdapat unsur asing (fireight element) yan 

ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeeda, 

asal modal, dan sebagainya. Dalam penenaman modal 

asing, modal yang ditanam merupakan modal milik 

asing maupun modal patungan antara modal milik asing 

dengan modal dalam negeri.  

 

                                                             
51

 Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif 

Ekonomi Islam (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.74. 

 



            Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 

Pasal 1 ayat (3)  Penanaman  modal asing  adalah 

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di 

wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

penanam modal asing, baik yang mengguakan modal  

asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan 

penanam modal dalam negeri.
52

 

 

     Negara yang sedang berkembang  pada  umumnya 

berkeyakinan bahwa pembangunan ekonominya akan 

dapat dikembangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal 

asing. Modal tersebut dimanfaatkan ke dalam sektor- 

sektor yang cukup produktif. Untuk aliran modal asing 

yang lebih besar lagi perlu diciptakan iklim yang baik 

sehingga modal asing tersebut dapat disertakan dalam 

pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, persyaratan – 

persyaratan mengenai masuknya modal asing perlu 

dipersiapkan  sebaik- baiknya.
53

 

    Menurut Arsyad manfaat investasi asing atau  

penanaman modal asing bagi Negara sedang 

berkembang, antara lain : untuk menciptakan lapangan 

kerja; proses ahli teknologi dan ketrampilan yang 

bermanfaat; sumber tabungan atau devisa; Degan adanya 

penanaman modal asing dapat menciptakan lapanan kerja 

sehingga dapat menggurangi pengangguran, selain itu 

dengan adanya investasi asing akan mendapatkan 
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ketrampilan baru bagi Negara sedang berkembang. 

Penanaman modal asing juga merupakan sumber 

tabungan kerena dengan adanya investor asing yang 

menanamkan modalnya maka pertumbuhan ekonomi 

akan meningkat.
54

 

 

      Peranan penanaman modal asing adalah bersifat 

komplementer yang diarahkan sesuai dengan prioritas 

pembangunan. Sebagaimana diketahui pembangunan 

ekonomi berarti pengelolaan kekuatan ekonomi yang 

potensial menjadi kekuatan bagi ekonomi riil melalui 

penanaman modal, penggunaan kecakapan manajemen, 

teknik dan organisasi. Pelaksanaannya harus diusahakan 

berdasarkan kemampuan yang ada di dalam negeri agar 

tidak merugikan kepentingan nasional. penanaman modal 

asing harus diarahkan menurut bidang-bidang yang telah 

ditetapkan prioritasnya oleh pemerintah yaitu untuk 

sektor-sektor sebagai berikut 
55

. 

a. Usaha yang membutuhkan  modal swasta sangat besar 

dan teknologi tinggi; 

b. Usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi; 

c. Usaha pendirian industri-industri dasar; 

d. Usaha yang menunjang peningkatan penerimaan 

negara; 

e. Usaha yang sifatnya menciptakan lapangan pekerjaan; 

f. Usaha yang menunjang penghematan devisa atau 

pengganti impor; 
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g. Usaha yang menunjang penyebaran pembangunan 

daerah. 

 

 

 

b.  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

      Penanaman Modal Asing  adalah kegiatan menanam  

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam 

modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam 

negeri.
56

 

     Manfaat Penanaman Modal dalam  Negeri, adalah 

sebagai berikut: mampu menghemat devisa; mengurangi 

ketergantungan terhadap produk asing; mendorong 

kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke 

depan dan keterkaitan ke belakang; memberikan 

kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.
57

 

     Upaya  pengembangan penanaman modal dalam 

negeri telah dirintis oleh pemerintah, salah satunya 

dengan kebijakan kredit investasi. Pemberian kredit 

investasi memerlukan keahlian dalam  prioritas 

pembangunan. Sebuah pengalaman menunjukkan bahwa 

penyaluran kredit investasi sering didasarkan pada 

perintah atau komando dari atasan. Hal demikian telah 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dimana 

terjadi pemborosan keuangan negara dan pengaruhnya 

kepada laju inflasi yang terjadi. 

 

5 Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal  

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional  
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b. Menciptakan lapangan kerja  

c.  Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan  

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha 

nasional  

e.  Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi 

nasional.  

f.  Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan  

g.  Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi 

rill dengan  

h. menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri 

maupun dari  luar negeri 
58

 

 

D.Teori Pertumbuhan Ekonomi  

     Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik yang dikemukakan oleh 

Adam Smith  memiliki beberapa hal yang berkaitan dengan 

pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut
59

 

1. Pembagian Kerja  

         Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, dengan adanya 

pembagian kerja, maka akan meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterampilan 

pekerja, penghematan waktu dalam memproduksi barang, dan 

penemuan-penemuan yang sangat menghemat tenaga kerja. 

Namun demikian, pembagian kerja tergantung pada luas pasar. 

2.Proses Akumulasi Modal  

    Adam Smith menekankan bahwa proses akumulasi modal 

harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. 
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Akumulasi modal merupakan syarat utama terjadinnya proses 

pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan 

pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia 

untuk lebih banyak menabung dan menanam modal.  

3. Investasi  

       Menurut Adam  Smith, investasi dilakukan Karena pemilik 

modal mengnharapkan untung, dan harapan masa depan 

keuntungan tergantung pada iklim investasi pada hari ini dan 

pada keuntungan nyata. Keuntungan cenderung menurun dengan 

adanya kemajuan ekonomi. Kondisi ini dapat digambarkan, 

bahwa pada waktu laju pemumpukan modal meningkat maka 

persaingan antar pemilik modal juga akan meningkat dengan 

sendirinya tingkat upah juga akan meningkat dan pada gilirannya 

akan menurunkan keuntungan pemilik modal. Modal diperoleh 

dari tuan tanah atau bangsawan. Mereka ini yang mampu untuk 

melakukan investasi. Sebaliknya, para pengusaha atau kaum 

kapitalis yang mengembangkan modal dari tuan tanah atau 

bangsawan. Pada umunya modal ini digunakan untuk 

perdagangan. Apabila stok para pedagang kaya beralih ke bidang 

perdagangan yang sama, maka persaingan antar mereka secara 

alamiah cenderung menurunkan keuntungan dan bila peningkatan 

yang sama terjadi pada stok di seluruh bidang perdagangan yang 

dilakukan dalam masyarakat yang sama, persaingan yang sama 

seperti itu pasti akan menghasilkan pengaruh yang sama. Jadi 

dengan adanya pertumbuhan stok modal di dalam perekonomian, 

akan terjadi persaingan antar pengusaha dalam mendapatkan 

tenaga kerja. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang layak 

pengusaha cenderung menawarkan tingkat upah yang tinggi dan 

karena itu menurunkan tingkat keuntungan. 

4.Tingkat Suku Bunga  

      Apabila modal dalam perekonomian sudah berkembang, maka 

akan terjadi peningkatan kemakmuran yang pada gilirannya akan 

meningkatkan jumlah penduduk. Sebaliknya dalam kondisi 

seperti ini tingkat suku bunga akan menurun dan akibatnya 



persediaan akan modal menjadi meningkat. Dengan tingkat suku 

bunga yang rendah para tuan tanah atau pengusaha terpaksa 

meminjamkan uangnnya dalam jumlah yang lebih besar untuk 

mendapatkan lebih banyak bunga dengan maksud 

mempertahankan standar hidupnya. Jadi dengan menurunnya 

tingkat suku bunga, jumlah modal yang dipinjamkan akan 

meningkat. Tetapi bila suku bunga turun terlalu rendah para tuan 

tanah atau bangsawan tidak sanggup untuk meminjamkan uang 

lebih banyak lagi. Dalam kondisi ini mereka akan memilih 

invesatasi menjadi pengusaha. Jadi sekalipun suku bunga 

menurun, pada akhirnya terjadi pemumpukan modal dan 

kemajuan ekonomi. 

  

5.Pertumbuhan Ekonomi  

      Proses pertumbuhan bersifat kumulatif. Apabila timbul 

kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, 

industri manufaktur, dan perniagaan kemakmuran itu akan 

menarik ke pemupukan modal, kamajuan teknis, meingkatkan 

penduduk, perluasan pasar, pembagain kerja dan kenaikan 

keuntungan secara terus menerus. Situasi yang progresif ini akan 

menyenangkan masyarakat. Dalam keadaan maju ini, sementara 

masyarakat meraih hasil-hasil yang lebih baik, keadaan buruh 

miskin yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat, agaknya 

menjadi kelompok paling bahagia dan nyaman. 

       Teori Pertumbuhan Neoklasik Model pertumbuhan Robert 

Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan 

persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan 

teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara 

keseluruhan. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang ditentukan secara eksogen, atau dengan kata lain 

ditentukan di luar model. Model ini memprediksi bahwa pada 

akhirnya akan terjadi konvergensi dalam perekonomian menuju 

kondisi pertumbuhan steady-state yang bergantung hanya pada 



perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja. Dalam 

hal ini, kondisi steady-state menunjukkan equilibrium 

perekonomian jangka panjang .
60

 

         Asumsi utama yang digunakan dalam model Solow adalah 

bahwa modal mengalami diminishing returns. Jika persediaan 

tenaga kerja dianggap tetap, dampak akumulasi modal terhadap 

penambahan output akan selalu lebih sedikit dari penambahan 

sebelumnya, mencerminkan produk marjinal modal (marginal 

product of capital) yang kian menurun. Jika diasumsikan bahwa 

tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga 

kerja, maka diminishing return pada modal mengindikasikan 

bahwa pada satu titik, penambahan jumlah modal (melalui 

tabungan dan investasi) hanya cukup untuk menutupi jumlah 

modal yang susut karena depresiasi. Pada titik ini perekonomian 

akan berhenti tumbuh, karena diasumsikan bahwa tidak ada 

perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja.
61

 

 

E.  Konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

1.  Definisi PDRB 

Pertumbuhan ekonomi adalah  upaya peningkatan kapasitas 

produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto dalam suatu 

wilayah
62

 

Menurut Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB)  merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilakan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah . 
63

  

                                                             
60 Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro, 202. 
61 Ibid  
62 Raharjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi:Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah, 1 cet 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h 4. 
63 Badan Pusat Statistik, Diakses pada tanggal 15 November 2021 pukul 

13.40 WIB 



    Dalam proses produksi di samping menggunakan barang dan 

jasa sebagai input antara, unit kegiatan ekonomi juga 

menggunakan apa yang disebut sebagai faktor produksi. Faktor 

produksi yang dimaksud dapat terdiri dari lahan, tenaga kerja, 

modal, dan kewirausahaan. Penggunaan faktor produksi dalam 

proses produksi akan menimbulkan balas jasa faktor produksi. 

Balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi dapat 

dalam bentuk sewa lahan, upah & gaji, bunga modal, dan 

keuntungan. Jika seluruh balas jasa faktor produksi ini 

ditambahkan pajak tak langsung netto dan penyusutan barang 

modal yang digunakan dalam proses produksi, akan menjadi 

suatu besaran yang disebut dengan Nilai Tambah Bruto (NTB). 

Oleh karenanya dari sudut pandang pendapatan, PDRB 

merupakan nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh unit 

kegiatan ekonomi yang berada di wilayah domestik dalam kurun 

waktu tertentu. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa data 

PDRB menggambarkan kemampuan wilayah dalam 

menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. 

Secara teoritis, pada tingkatan tertentu nilai tersebut juga 

mencerminkan besarnya nilai tambah atau pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan.
64

 

     Faktor Produk Domestik  Regional Bruto( PDRB) dapat 

mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan 

asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah 

output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu 

wilayah akan meningkat.  

      Menurut Slow-Swam, pertumbuhan ekonomi tergantung pada 

ketersediaan faktor-faktor produksi seperti, pertumbuhan 

penduduk, tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja yang dapat 

dilihat dari tingkat PDRB. Pandangan teori ini didasarkan pada 

anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa 

perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat 
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pemanfaatan penuh dari faktor produksinya. Dengan kata lain 

selanjutnya akan terus berkembang dan semua itu bergantung 

pada pertambahan penduduk, tenaga kerja optimal dan 

terserapnya tenaga kerja.
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2 Metode Perhitungan PDRB 

       Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara 

perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, 

yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan 

pendekatan pengeluaran.
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 a. Pendekatan Produksi 

         PDRB merupakan selisih antara nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh unit-unit kegiatan ekonomi,dengan biaya antara 

untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Unit-unit kegiatan 

ekonomi tersebut sesuai dengan kesamaan karakteristik barang 

dan jasa yang dihasilkan, masing masing akan dikelompokkan ke 

dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha atau sektor 

kegiatan ekonomi, yaitu: 

1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

2) Pertambangan dan Penggalian 

3) Industri Pengolahan 

4) Pengadaan Listrik, Gas 

5) Pengadaan Air 

6)  Konstruksi 

7)  Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

8) Transportasi dan Pergudangan 

9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

10)  Informasi dan Komunikasi 

11)  Jasa Keuangan 

12) Real Estate 
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13) Jasa Perusahaan 

14) Administrasi Pemerintah 

15)  Jasa Pendidikan 

16)  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

17)  Jasa Lainnya 

 

 

b. Pendekatan Pendapatan 

      PDRB merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh 

pelaku ekonomi sebagai pemilik faktor produksi yang ikut 

serta dalam proses produksi. Balas jasa faktor produksi yang 

dimaksud adalah balas jasa tenaga kerja (upah & gaji), sewa 

lahan, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong 

pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Jika seluruh 

komponen balas jasa ini ditambah dengan penyusutan 

barang modal dan pajak tidak langsung netto, maka akan 

menjadi suatu besaran yang disebut dengan Nilai Tambah 

Bruto (NTB). 

c. Pendekatan Pengeluaran 

     PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang 

digunakan oleh pelaku - pelaku ekonomi untuk kegiatan 

konsumsi, investasi, dan ekspor.Komponen pengeluaran atau 

penggunaan PDRB ini akan terdiri dari: 

 1). Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga 

2). Pengeluaran konsumsi akhir lembaga swasta nirlaba 

3). Pengeluaran konsumsi pemerintah 

4).  Pembentukan modal tetap bruto 

5). Ekspor netto (ekspor minus impor) 

6). Perubahan inventori 

    Tiga pendekatan yang telah dijelaskan diatas merupakan 

metode langsung dalam menghitung angka-angka PDRB, 

adapun metode tidak langsungnya dalam menghitung 

angka-angka PDRB. Metode tidak angsung merupakan 

metode penghitungan alokasi yakni dengan cara 



mengalokasikan PDB menjadi PDRB provinsi ataupun 

sebaliknya yakni PDRB provinsi menjadi PDRB 

kabupataen atau kota dengan menggunakan berbagai 

indikator produksi maupun indikator lainnya yang sesuai 

sebagai alokator.  

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai 

sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada 

peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 

pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung 

berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi 

sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. 

Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga  

berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan 

jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh 

penduduk dalam periode tertentu.
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F. Teori Ekonomi Islam  

1. Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam   

     Menurut imam syaibani bahwa kerja merupakan usaha 

untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. 

Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep 

istikhaf, dimana manusia  bertanggung jawab untuk 

memakmurkan dunia dan juga bertaggungjawab untuk 

menginvestasikan dan mengembangkan harta yang 

diamanatkan allah swt untuk menutupi kebutuhan manusia.
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Manusia harus selalu bekerja keras dan dilarang untuk 

bermalas malasan, sesuai dengan firman Allah didalam Q.S. 

Al Insyirah (94) ayat 7 yang berbunyi:  

            

  “Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain)” 

Dari ayat di atas dijelakan bahwa manusia harus bekerja, 

dan ketika telah selesai dari suatu pekerjaan maka harus 

mengerjakan pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang dimaksud 

di sini bukan hanya pekerjaan untuk akhirat  seperti 

beribadah tetapi juga pekerjaan dalam konteks dunia yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Ayat 

ini menjelaskan  bahwa seseorang dilarang untuk 

menganggur dan bermalas-malasan. Karena dengan bekerja 

maka hidup seseorang akan menjadi lebih makmur, 

kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, bahkan mereka dapat 

memberikan sebagian pendapatan mereka untuk orang-orang 

yang mebutuhkan seperti orang fakir, orang miskin, dan lain 

sebagainya. 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan 

memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban 

terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan 

memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal 

atau kerja sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl 

ayat 97:  

                      

                        



―Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti 

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan.” 

     Sebagaimana hadits nabi yang  berkaitan dengan bekerja 

dapat dikemukakan antara lain: 

 

َسهََّى قَاَل:  َٔ  ِّ ٍْ ى َعهَ ِ َصهَّى انهَّٓ ٍْ َرُسِٕل َّللاَّ ُّْ َع ى َع ْقَذاِو َرِضً انهَّٓ ًِ ٍِ اْن َع

َد ))َيا أََكَم أََحٌذ  ُٔ ِ َدا ًَّ َّللاَّ ٌَّ ََثِ إِ َٔ  ِِ ِم ٌَِذ ًَ ٍْ َع ٌْ ٌَأُْكَم ِي ٍْ أَ ًٍْزا ِي طََعاًيا قَظُّ َخ

ِِ(( رٔاِ انثخاري ِم ٌَِذ ًَ ٍْ َع ٌَ ٌَأُْكُم ِي ِّ انسَََّلو َكا ٍْ  .َعهَ

Dari al-Miqdam Radhiallahu „anhu, bahwa Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang 

(hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil 

usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud 

„alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)” 

(HR. Imam Bukhari) 

Untuk menjamin agar terlaksananya strategi pemenuhan 

kebutuhan pokok sandang, dan papan, Islam telah 

menetapkan beberapa hukum untuk melaksanakan startegi 

tersebut: 

 

a. Adanya kewajiban memberi nafkah bagi kepala keluarga 

    Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin 

diperoleh kecuali manusia berusaha mencarinya. Islam 

mendorong manusia agar bekerja, mencari rizeki, dan 

berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan  hukum  

mencari  rezeki  tersebut adalah wajib Berikut ini 

merupakan ayat Al-Qur’an yang  memberikan dorongan 

dalam mencari nafkah. firman Allah dalam QS. Al-Mulk 

ayat 15. 



                  

           

 

Artinya: Dialah  yang  menjadikan bumi itu mudah bagi 

kamu, Makaberjalanlah di segala penjurunya dan 

makanlah sebahagian dari rezki-Nya.dan hanya kepada-

Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

 

   Ayat di atas merupakan penjelasan bahwa bekerja 

merupakan suatu kewajiban bagi individu sebagai upaya 

untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya dan untuk  

meningkatkan kesejahteraan dirinya. Para ulama 

mengatakan bahwa wajib bagi negara memberikan 

sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. 

Menciptakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban 

bagi negara dan bagian tanggung jawabnya terhadap 

pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat sebagaimana 

telah diterapkan oleh Rasulullah SAW.
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b. Adanya kewajiban memberi nafkah bagi kerabat terdekat dan 

ahli waris 

      Islam menganjurkan agar bertanggung jawab memenuhi 

kebutuhan  pokok orang-orang tertentu jika ternyata kepala 

keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya.Misalnya, ketika 

kepala keluarga tidak mampu lagi secara fisik untuk 

bekerja.
70

 Firman Allah dalam QS. At-Talaq  ayat 7. 
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 ―Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah 

menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan 

rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang 

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani 

kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan 

menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” 

 

c. Kewajiban menolong tetangga terdekat yang mampu untuk 

memenuhi 

     kebutuhan pokok (pangan)  tetangganya  yang  kelaparan  

Islam sangat mendorong tolong menolong  kepada  

sesamanya. Jika seseorang tidak mampu memberi nafkah 

terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik 

terhadap sanak keluarga maupun mahramnya, dan ia pun tidak 

memiliki sanak keluarga ataupun mahramnya yang dapat 

menanggung segala kebutuhan hidupnya, maka kewajiban itu 

beralih kepada negara. Namun sebelum kewajiban itu beralih 

kepada negara, Islam juga mewajibkan kepada tetangga 

dekatnya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok 

orang-orang tersebut, khususnya kebutuhan yang berkaitan 

dengan pangan dan penyambung hidup.
71

 Firman Allah dalam 

QS. Al-Maidah  ayat 2. 
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“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah sangat berat siksaan-Nya.” 

 

d. Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, 

sandang, dan papan dari seluruh warga yang tidak mampu dan 

membutuhkan 

      Menurut Islam, negara (baitulmal) berfungsi menjadi 

penyantun orang-orang lemah dan membutuhkan, sedangkan 

pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok individu 

masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya 

secara sempurna, baik karena mereka telah berusaha tetapi 

tidak cukup (fakirdan miskin), maupun terhadap orang-orang 

yang lemah dan cacat yang tidak mampu untuk bekerja, maka 

negara harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Firman 

Allah dalam QS. Al-Baqarah  ayat 126. 



                     

                      

                     

       

―Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, 

jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah 

rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang 

bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang 

beriman di antara mereka kepada Allah dan hari Akhir.” Dia 

(Allah) berfirman, “Siapa yang kufur akan Aku beri 

kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke 

dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.” 

 

e. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, 

kesehatan, dan keamanan) 

    Pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah hak asasi 

manusia. Dalam hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya 

termasuk pelayanan public dalam rangka kemaslahatan hidup. 

Islam memberikan jaminan terhadap pemenuhan pokok setiap 

warga, berupa sandang, pangan, dan papan. Demikian pula 

Islam telah menjamin terselenggaranya penanganan masalah 

pendidikan, kesahatan, dan  keamanan yang dapat di akses 

setiap warganya, sehingga dalam masalah pokok terkait 

dengan ketenagakerjaan dapat diatasi. Firman Allah dalam 

QS. Al-Baqarah  ayat 179 

                

       



 

 “Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai 

orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” 

 

Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah 

pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri 

dan bermanfaat bagi orang lain, antara lain:  

a. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya 

dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun).  

b. Berburu.  

c. Makelar (samsarah).  

d. Perseroan antara harta dengan tenaga (mudarabah).  

e. Mengairi lahan pertanian (musaqat).  

f. Kontrak  tenaga kerja (Ijarah).
72

 

 

2.Investasi Dalam Ekonomi Islam 

    Meski islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai 

penanaman modal, namun Islam menjelaskan konsep investasi 

secara umum. Oleh karena itu, penjelasan mengenai penanaman 

modal dapat disandarkan pada investasi karena penanaman 

modal merupakan salah satu bentuk investasi.Islam memandang 

sebuah investasi sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual 

karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan 

hakekat dari ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat 

dianjurkan bagi setiap muslim.
73

 

     Didalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat yang menjelaskan 

dan menganjurkan umat manusia untuk  melakukan investasi. 

Salah satunya terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 18 

berikut ini 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah 

kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan” (al-Hasyr : 18) 

       Didalam konsep Islam  menunjukkkan bahwa  semua  

harta  dan  semua alat  produksi  pada hakekatnya adalah mutlak 

milik Allah, sedangkan  manusia hanya sebatas  mendapatlan 

amanah untuk  mengelolanya agar bermanfaat buat 

kehidupannya. Islam  menjadi suatu agama yang melihat 

aktivitas usaha investasi menjadi perwujudan  akan  keberadaan  

manusia sebagai penguasa pada muka bumi (khalifah fil ard) 

dan  implementasi makna ibadah kepada Sang Pencipta, sangat 

mencela adanya sumberdaya yang  tidak dimanfaatkan dengan 

baik.
74

 

 

     AlQur’an secara tegas telah melarang manusia untuk 

melakukan segala macam penimbunan harta, sebagaimana 

firman  Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 sebagai berikut  

۞

ٍَ اْْلَحْ   ًٍْزا يِّ ٌَّ َكثِ ا اِ ْٰٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ٌْ َا انَِّذ ٰٓآٌَُّ اَل انَُّاِس تِاْنثَاِطِم ٌٰ َٕ ٌَ اَْي ْٕ ٌِ نٍََأُْكهُ ْْثَا انزُّ َٔ ثَاِر 

ًْ َسثٍِِْم  َََٓا فِ ْٕ ُْفِقُ َْل ٌُ َٔ ةَ  اْنِفضَّ َٔ ٌَ انذَََّْة  ْٔ ٍَ ٌَْكُُِز ٌْ انَِّذ َٔ ۗ ِ
ٍِْم َّللّاٰ ٍْ َسثِ ٌَ َع ْٔ ٌَُصذُّ َٔ

ٍٍْىۙ  ْزُْْى تَِعَذاٍب اَنِ ِ ۙفَثَشِّ
 ٤٣َّللّاٰ
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      “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak 

dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar 

memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) 

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-

orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar 

gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab 

yang pedih.” (QS At-Taubah : 34) 

       Didalam islam konsep investasi tidak hanya berbicara unsur 

finansial melainkan unsur nonfinansial  juga di perhatikan 

dalam Islam. Hal ini tertuang sesuai dengan firman Allah 

didalam Q.S. an-nisa  ayat 9 yang berbunyi: 

                 

                    

 ―Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah 

dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 

dengan tutur kata yang benar. ―(QS An-Nisa : 9) 

     Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan 

mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, 

fisik maupun aspek keimanan sehingga terbentuk kepribadian 

yang utuh dengan kapasitas akidah yang benar, ibadah dengan 

cara yang benar, berakhlak mulia, intelektualitas tinggi, mampu 

bekerja dan mandiri, disiplin dan bermanfaat bagi orang lain.
75

 

     Dalam Islam, investasi yang melanggar syariah akan 

mendapatkan balasan yang setimpal sedangkan investasi yang 
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sesuai syariah akan mendapat return yang sesuai dengan apa 

yang dikorbankan.
76

 

     Dalam Islam, investasi sangat memperhatikan unsur halal 

dan haram, aliran dana yang digunakan untuk berinvestasi tidak 

boleh digunakan pada bidang usaha yang diharamkan oleh 

syariat Islam. Walaupun Islam menganjurkan investasi, tidak 

semua bidang usaha yang ada dianjurkan oleh Islam. Terdapat 

beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh para investor muslim 

bila hendak melakukan investasi. Prinsip Islam dalam 

melakukan investasi yaitu, tidak mencari rizki pada hal yang 

haram, baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya, tidak 

mendzalimi dan didzalimi, adil dalam distribusi pendapatan, 

transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha/an-taradin dan 

tidak ada unsur riba, maysir, judi dan gharar (ketidakpastian).
77

 

 

 

3.Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

     Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

digunakan suatu  indikator yang disebut dengan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Banyak ahli ekonomi yang 

memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan 

hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu 

pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam 

bidang produksi yang berkaitan erat dengan kaitan distribusi. 

Pertumbuhan bukan hanya perseolan ekonomi, malainkan 

aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan 

kemajuan sisi material dan spiritual manusia. dengan kaitan 
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distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalann ekonomi, 

melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan 

dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. 

        Karena pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi islam, 

bukan sekedar terkait dengan peningkatan barang dan jasa, 

namun juga terkait dengan aspek motalitas dan kualitas akhlak 

serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi . Ukuran 

keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat 

dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, 

namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial 

dan kemasyarakatan. Jika ekonomi yang terjadi justru memicu 

terjadinya keterbalakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai 

keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan 

tersebut tidak sesuai dengan ekonomi islam Jadi, pertumbuhan 

ekonomi harus mencakup kesejahteraan dunia maupun akhirat.  

       Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan 

ekonomi yang dilihat dari perspektif islam diantaranya 

mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif islam 

tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang 

dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan 

dan minimnya sumber-sumber kekayaan.Dalam pandangan 

perspektif islam menyatakan bahwa hal itu telah sesuai dengan 

kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan 

kehidupan manusia.
78

 

     Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi telah 

digambarkan dalam QS. Nuh ayat 11-12 sebagai berikut: 
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―niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit 

kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, 

dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan 

sungai-sungai untukmu.” 

  Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S Al-Ar’raf 96: 

                          

                    

       

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti 

Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan 

bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), 

maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka 

kerjakan.” 

    Dari uraian diatas  dapat dipahami, kesejahteraan dan 

kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk 

melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki 

yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau 

untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada 

nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila 

kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada 

tuhannya, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas 

kehidupan. 

G. Investasi Dalam Perspektif  Maqashid Al- Syariah 

     Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti 

menanam. Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan menanam  harta yang bertujuan untuk 

mengembangkannya. Secara lebih praktis, investasi merupakan 

suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 



yang dilakukan pada saat sekarang dengan harapan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.
79

 Sedangkan 

dalam bahasa arab istismar yang secara etimologi berarti 

menjadi berbuah (berkembang). Istismar secara terminologi 

berarti menjadikan harta berubah (berkembang) dan bertambah 

jumlahnya. Investasi merupakan bagian penting dalamm 

perekonomian. Investasi adalah kegiatan usaha yang 

mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur 

ketidakpastian.Dengan demikian perolehan kembaliannya 

(return) tidak pasti dan tidak tetap.Pada umunya investasi 

dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset dan 

investasi pada real asset. Investasi financial asset dilakukan 

dipasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial 

paper, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lain sebagainya. 

Investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset 

produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, 

perkebunan, dan sebagainya. 

      Investasi dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai financial 

assets. Berbagai macam kegiatan investasi tersebut di atas pada 

umumnya memiliki tujuan yang sama, profitabilitas atau 

penghasilan (return). Tujuan akhir yang diharapkan, seorang 

investor harus mengambil keputusan yang tepat untuk memilih 

objek serta mempertimbangkan waktu dan kondisi. 
80

 

         Pada umumnya hubungan antara risiko (risk) dan tingkat 

pengembalian yang diharapkan (expected rate of return) 

bersifat linier. Artinya, semakin tinggi tingkat risiko, maka 

semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. 

Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya melakukan 

analisis terhadap suatu efek atau beberapa efek. Salah satu 

tujuan dari penilaian ini adalah untuk melakukan identifikasi 

harga suatu efek. Penilaian keberhasilan investasi tidak saja 
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ditentukan oleh tingkat pengembalian yang tinggi sebagaimana 

terkonsep dalam ekonomi konvensional.
81

 

      Secara normatif, ada beberapa landasan etika dalam Islam: 

pertama, landasan Tauhid. Landasan ini merupakan landasan 

filosofis yang dijadikan sebagai fondasi bagi setiap umat 

muslim dalam melakukan tindakanya. Implementasinya dalam 

konteks ekonomi Islam bahwa segala aktivitas ekonomi yang 

berlandaskan pada aqidah ketauhidan dipercaya berasal dari 

Allah dan bertujuan akhir untuk Allah. Manusia tidak memiliki 

kedudukan yang mutlak terhadap pemanfaatan dan 

pendistribusian sumber-sumber ekonomi dengan sekehendak 

hatinya.
82

Kedua, landasan Keadilan dan kesejajaran. Adil salah 

satu dari nilai-nilai ekonomi yang ditetapkan dalam Islam, 

merupakan landasan yang berkaitan langsung dengan 

pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang 

terlibat dalam usaha ekonomi. Landasan kesejajaran berkaitan 

dengan kewajiban terjadinya sirkulasi kekayaan pada semua 

anggota masyarakat dan mencegah terjadinya konsentrasi 

ekonomi hanya pada segelintir orang. Islam membolehkan 

adanya kepemilikan kekayaan oleh individu (private property), 

meskipun demikian Islam menetukan pula bagaimana cara yang 

baik untuk memilikinya. Sebagai cita-cita sosial, prinsip 

keadilan dan kesejajaran merupakan penjabaran yang lengkap 

atas seluruh kebijakan dasar dalam institusi sosial 

ekonomi.Ketiga, landasan kehendak bebas. Islam memandang 

manusia secara sunatullah terlahir dengan memiliki kehendak 

bebas, yakni potensi menetukan pilihan yang beragam, oleh 

karenanya kebebasan manusia tidak dibatasi, maka manusia 

memiliki kebebasan pula untuk menetukan pilihan yang salah 

atau pun yang benar. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah 

SWT untuk memilih satu dari dua pilihan, yaitu dengan menaati 

ketentuan Allah untuk membuat pilihan yang benar ataukah 

melawan ketentuan Allah dengan membuat pilihan yang salah. 
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Dalam konsep Islam, kebebasan individu sifatnya sangat 

relative karena kebebasan mutlak adalah hak dan milik Allah. 

                Kegiatan Investasi dalam  segala bentuknya merupakan 

salah satu pendorong bagi kemajuan ekonomi masyarakat, 

Sebab tidak selamanya seseorang dalam mengembangkan 

usahanya akan selalu berada pada kondisi mapan secara 

finansial.Sehingga membutuhkan phak-pihak yang memiliki 

kelebihan finansial untuk diikutsertakan modal finansialnya 

dalam kegiatan usaha bersama dengan  pola simbiosis 

mutualisme. Telah diterangkan pada awal tulisan ini bahwa 

investasi sesuai dengan sektor usahanya terbagi menjadi 

investasi berbasis real asset dan  investasi berbasis financial 

asset. Investasi berbasis real asset sudah banyak dicontohkan 

dalam hadits nabi yang artinya sebagai berikut: 

        Dari al-Sa‟ib al-Mahzumi (r.a) bahwa beliau  pernah  

menjadirakan kongsi Rasulullah (s.a.w) sebelum  diutus  

menjadi rasul. Dia datangpada hari pembukaan kota Makkah 

lalu baginda bersabda: “Selamat datang dengan saudaraku 

dan rakan kongsiku.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu 

Dawud dan Ibn Majah: 904). 

       Daripada Jabir bin Abdullah (r.a), beliau berkata: “Saya 

ingin keluar menuju Khaibar, kemudian aku mendatangi 

Rasulullah (s.a.w) dan baginda bersabda: “Jika kamu 

mendatangi wakilku di Khaibar, ambillah lima belas wasaq 

daripadanya.” 

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud sekali gus menilainya  sahiah: 

906). 

                 Investasi berbasis financial asset dalam sejarah Islam 

belum ada praktik yang dicontohkan baik oleh  Nabi sendiri 

maupun oleh para Ulama. Era modern saat ini investasi 

merupakan kegiatan yang umum dilakukan banyak orang dan 

bahkan telah difasilitasi oleh lembaga (bursa efek) dan diatur 

dalam undang-undang. Seperti yang telah penulis jelaskan 

dalam contoh saham  syariah, sukuk, dan obligasi syariah, 

bahwa praktik ketiganya bila didasarkan pada beberapa dalil 



syar’i telah memenuhi kriteria kesyariahan karena meskipun 

basis. 

                kegiatannya adalah financial asset namun masih 

berhubungan dengan real asset dalam bentuk usaha halal yang 

dijalankan perusahaan-perusahaan yang menyertakan dirinya 

dalam bursa efek melalui proses screening. Namun yang 

menjadi problem adalah ketika para emiten yang  telah  

melakukan penawaran pada investor di pasar perdana, mereka 

kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan penwaran di 

pasar sekunder melalui para broker (pialang saham) dengan 

alasan  model penawaran saham di pasar sekunder memiliki 

fleksibilitas dan mampu menjaring lebih banyak investor 

tambahan baik perorangan maupun secara kolektif. Dalam hal 

ini pola yang digunakan sering kita dengar dengan sebutan 

option, spot, dan warrant. Pola ini  menjelaskan bahwa dalam  

penawaran saham ada batas atas dan batas bawah dari harga 

saham.Kemudian terdapat pula batas waktu penjualan saham 

tersebut. Jika spot jangka waktunya 2 x 24 jam, sesuai dengan 

batas penentuan harga saham di bursa efek. Sedangkan option 

dan warrant batas waktu penjualanya bisa lebih dari 2 x 24 jam. 

 

            Pola yang pertama (spot) merupakan pola penawaran 

saham di pasar sekunder yang telah ditetapkan harganya secara 

ketat dan berbatas waktu oleh bursa efek.Memang pada umunya 

bursa efek menetukan harga saham di pasar sekunder dalam 

kurun wakru tersebut. Bila lebih dari 2 x 24 jam maka penjualan 

tidak boleh dilakuan atau dengan kata lain harga yang berlaku 

pada penawaran sebelumnya tidak berlaku lagi pada penawaran 

baru setelah jangka waktu 2 x 24 jam. Sehingga para broker dan 

investor tidak bisa melakukan gambling (maysir) harga saham 

secara leluasa. Maka penggunaan pola ini menurut hemat 

penulis masih diperbolehkan dalam konteks syariah karena 

tidak adanya gambling (maysir) akan menutup pintu riba dan 

gharar. 

                Pola kedua (option dan warrant) sangat berpotensi pada 

aktivitas gambling yang membuka pintu riba dan gharar, sebab 



penetuan harga pada penawaran pertama bisa diberlakukan 

(dijual belikan) pada penawaran kedua dan seterusnya. Hal ini 

memungkinkan terjadinya spread (selisih harga yang berlaku 

pada penawaran pertama dan penawaran kedua) yang sangat 

sarat denga riba dan gharar. Jelas ini tidak diperbolehkan dalam 

Islam. Terdapat dampak yang buruk baik secara mikro maupun 

makro ekonomi. Secara mikro seorang investor telah melakukan 

transaksi yang tidak jelas, tidak halal, dan tidak seimbang antara 

usaha dengan hasilnya. Dampaknya pada mental pelaku yang 

terbiasa dengan usaha yang kecil, menginginkan hasil yang 

besar.         

               Secara makro kegiatan ini akan menimbulkan pasar 

derivatif yang bepotensi terjadinya bubble economic yang 

berdampak pada jatuhnya nilai mata uang hanya berdasarkan 

pada kecenderunga ―pasar‖ bukan pada meningkatnya atau 

menurunnya produktivitas riil yang pada akhirnya dapat 

menjatuhkan ekonomi suatu bangsa pada lubang krisis moneter. 

 

               Bila kembali pada kaidah syariat dapat dilihat pada 

beberapa ayat Al-Qur’an, Al-Hadits, sebagai berikut ini: 

1. Al-Quran 

Surat Al-Baqarah 278-279: 

                  

                    

                  

      



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu.Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 

(pula) dianiaya” (QS Al-Baqarah : 278-279) 

 

Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat  29 

                              

                             

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

maha penyayang kepadamu”. (QS An-nisa : 29) 

 

2.  Hadist 

       Dari Abu Sa’id al-Khudri ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

      “Jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan 

timbangan yang sama dan jangan kamu melebihkan satu 

timbangan dengan yang lain, jangan kamu menjual perak dengan 

perak kecuali dengan  timbangan yang sama dan jangan kamu 

melebihkan satu timbangan dengan yang lain, dan jangankamu 

menjual keduanya di mana salah satu dari padanya dijual tunai 

dan satunya lagi dijual secara angsur‖ (Muttafaq alahi: 853). 

         Dari Jabir bin Abdullah (r.a), beliau berkata: ―Rasulullah (s.a.w) 

melarang daripada  menjual setimbun makanan (kurma) yang 

belum diketahu i takarannya sesuai dengan takaran yang telah 

disepakati.‖ (Diriwayatkan oleh Muslim: 857). 

 

              Berdasarkan beberapa keterangan dari al-Qur’an dan Hadits 

di atas dapat disimpulkan bahwa investasi keuangan yang masuk 



dalam kategori pasar perdana diperbolehkan secara syariat Islam. 

Demikian pula investasi pada pasar sekunder kategori spot juga 

diperbolehkan. Namun investasi keuangan pada pasar sekunder 

dengan kategori option dan warrant bila melihat aspek 

kebaikannya tidak diperbolehkan dalam Islam  meskipun 

menjanjikan keuntungan tambahan yang lebih cepat bagi para 

pelaku investasi.Namun dampaknya secara makro dalam jangka 

panjang akan buruk dan bisa jadi menyebabkan krisis ekonomi 

oleh karena aktivitas penggandaan uang secara fiktif  melalui 

investasi tersebut. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

      Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala- gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama 

dari kerangka berfikir adalah alur – alur pikiran yang logis dari 

berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya di 

analisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan 

hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan 

hipotesis.
83

 

 Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel 

Investasi dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga 

kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan: 

 (                 ) : Secara Parsial    ( ) : Secara Simultan 

 

I.  Pengajuan Hipotesis 

    Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah dalam penelitian, sehingga rumusan masalah dalam 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada 

fakta - fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. 

Investasi (X1) 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

(Y) Produk Domestik Regional Bruto 

 ( X2) 

Perspektif Ekonomi Islam 



Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai  jawaban teoritis 

dalam rumusan masalah penelitian, belum  jawaban empirik.
84

 

    Maka dengan mengacu latar belakang masalah,rumusan 

masalah serta kerangka pemikiran,maka hipotesis yang 

diajukan adalah : 

1.Pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja 

    Investasi merupakan salah satu faktor yan sangat 

penting dalam peningkatan kapasitas produksi dan 

jumlah industri. Peningkatan investasi ini sangat di 

pengaruhi oleh permintaan hasil produksi baik 

permintaan dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Permintaan tersebut merupakan pasar dan hal ini 

berpengaruh pada jumlah tenaga kerja dalam proses 

kegiatan produksi. Dengan adanya investasi dalam  

masyarakat pertama – tama akan memberikan dan 

menambah kesempatan tenaga kerja.Perubahan atau 

peningkatan investasi tentunya akan diikuti atau 

diimbangi dengan  pertambahan tenaga kerja .Dengan 

bertambahanya investasi maka akan tercipta kesempatan 

kera baru yang pada akhirnya akan menyerap tenaga 

kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. 

    Penelitian yang dilakukan Abdul Haris Romdhoni 

(2017)  menyatakan bahwa variabel investasi 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja 

dijawa tengah.
85

Penelitian selanjutnya yang dilakukan 

oleh Kezora Hafiza,Tablani Arfian (2018)Hasilnya 

menunjukan bahwa investasi swasta berpengaruh postif  

dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerjadi Aceh 

.Ketika Investasi swasta meningkat  maka jumlah tenaga 
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kerja yang diserap oleh sektor investasi  juga 

meningkat.
86

 

     Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H1 = Investasi  berpengaruh positif  terhadap  

penyerapan  tenaga kerja  di Provinsi Lampung 

2. Pengaruh  Produk  Domestik Regional  Bruto (PDRB)  

terhadap  penyerapan  tenaga kerja 

                 Apabila terjadi peningkatan nilai PDRB pada sektor 

– sektor ekonomi yang ada  akan dapat meningkatkan 

jumlah tenaga kerja yang akan tersedia.Karena dengan 

adanya pengembangan dan peninkatan sektor ekonomi 

akan mendorong dibukanya lapangan kerja yang 

baru.Tidak hanya untuk meningkatakan sektor ekonomi 

yang sedang berkembang saja,namun denn dibukanya 

lapangan pekerja yan baru akan menurani jumlah 

pengangguran. 

             Penelitian yang dilakukan Arif Budiarto,Made Heny 

Urmila Dewi (2015) menyatakan bahwa PDRB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dan 

penyerapan tenaga kerja di Proivnsi Bali.
87

 

        Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eshti Bhakti 

Warpsari,Wahyu Hidayat, Arfida Boedirochminarni 

(2021) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap  penyerapan tenaga kerja di 
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Provinsi Jawa Timur.
88

 Penelitian Berikutnya oleh Rudi      

Hartono,Arfiah Bushari,Muhammad Awaludin (2018) 

menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  penyerapan tenaga kerja di Kota 

Samarinda.
89

 Penelitian yang dilakukan  oleh Bemby 

Agung Pratama, Sri Muljaningsih dan Kiki Asmara 

(2021) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap  penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Sidoarjo
90

. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H2 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

berpengaruh positif  terhadap   penyerapan  tenaga 

kerja  di Provinsi Lampung 

3. Pengaruh investasi dan   Produk  Regional Domestik 

Bruto (PDRB)  terhadap  penyerapan  tenaga kerja 

      Melalui teori dan penelitian terdahulu yang  telah 

dipaparkan, maka  hipotesis secara keseluruhan yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagaai 

berikut: 

H3 = Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB)  berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  

penyerapan  tenaga kerja  di Provinsi Lampung 
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