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ABSTRAK 

 

Upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh 

pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meratakan hasil pembangunan. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makro ekonomi 

yang menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, 

dan pertumbuhan ekonomi tercermin dari besarnya persentase 

kenaikan/penurunan PDRB tersebut. Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang 

Sumatera akan tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 

2011-2015 mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah jika dibandingkan 

dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi lain di Pulau Sumatera. Kontribusi 

terbesar kedua setelah sektor pertanian adalah sektor industri pengolahan terhadap 

PDRB yang belum diketahui pengelompokannya (aglomerasi) dan jumlah 

angkatan kerja di Provinsi Lampung yang berjumlah besar namun belum di ikuti 

oleh total PDRB sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi Provinsi lampung. 

Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh aglomerasi dan 

angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung periode 2011-2015 dalam perspektif ekonomi Islam? Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aglomerasi dan angkatan 

kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung 

periode 2011-2015 dalam perspektif ekonomi Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data berupa data 

sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2011-2015. 

Untuk proses analisis data menggunakan analisis regresi Fixed Effect Model 

dengan variabel independen aglomerasi (X1), angkatan kerja (X2) dan variabel 

dependen pertumbuhan ekonomi (Y). 

Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, aglomerasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar thitung 1,997382 

> ttabel 1,99495 sehingga setiap kenaikan 1 (satu) aglomerasi maka pertumbuhan 

ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 78,49 persen. Kedua, angkatan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar thitung 

2,000276 > ttabel 1,99495 sehingga setiap kenaikan 1 persen angkatan kerja maka 

pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 2,879261. Ketiga, 

aglomerasi dan angkatan kerja secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, sebesar Fhitung 12,52730 > Ftabel 3,14. Untuk 

kontribusi variabel aglomerasi dan angkatan kerja dalam menjelaskan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 25,81%, sedangkan 

74,19% nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini. 

Keempat, dalam ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 

bagian dari pembangunan ekonomi dengan tujuan yaitu membangun ekonomi 

yang kuat dan mandiri, untuk kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin 

(ukhrawi). 
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MOTTO 

                     

             

 

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu  

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah  

banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
1
 

(QS. Al-Jumu‟ah (62) : 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah (Al-Quran dan Terjemahannya). (Bandung: 

Diponegoro, 2008), h. 809. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian yang akan penulis susun ini adalah “Pengaruh 

Aglomerasi Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2011-2015 Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” untuk menghindari kesalah pahaman dalam 

memahami judul penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

istilah-istilah yang ada didalamnya sebagai berikut :  

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu 

suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel 

dengan variabel yang lain.
2
  

2. Aglomerasi jika ditinjau dari aspek lokasi pembangunan ekonomi 

adalah pemusatan industri-industri di suatu wilayah, dan akan 

mempengaruhi daerah-daerah yang lambat perkembangannya.
3
 

3. Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang 

kegiatan utama bekerja, dan atau sementara tidak bekerja (pada saat 

referensi waktu survei), dan atau sedang menganggur (tidak punya 

pekerjaan).
4
 

                                                             
2
 Sugiono, Penelitian Administratif (Bandung: Alfabeta, 2001),  h. 7. 

3
 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan: Edisi Ke V (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2010), h 444. 
4
 BPS, Keadaan Angkatan Kerja Lampung 2012, (Lampung, 2012), h. 9. 
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4. Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah.
5
 

5. Perspektif 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 Alquran dan 

Sunnah.
6
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat diperjelas 

bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu 

penelitian untuk menganalisis pengaruh Aglomerasi dan Angkatan 

Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Lampung Periode 2011-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai 

berikut: 

1. Secara Objektif 

Upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan 

oleh pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan 

meratakan hasil pembangunan. Keberhasilan upaya ini sangat 

                                                             
5
 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 9. 
6
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 19. 
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ditentukan oleh adanya perencanaan yang didukung oleh indikator 

sosial ekonomi, salah satu indikatornya yaitu produk domestic regional 

bruto (PDRB), dan di samping dapat digunakan untuk perencanaan, 

data PDRB juga dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya dan hasil-

hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. PDRB merupakan 

indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian 

wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dan pertumbuhan ekonomi 

tercermin dari besarnya persentase kenaikan/penurunan PDRB. 

Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
7
 Seperti 

pertambahan dalam jumlah produksi barang industri, perkembangan 

infrastruktur, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan 

produksi barang modal. Hal ini yang menggambarkan tingkat 

perkembangan suatu daerah yang diukur melalui presentasi 

pertambahan pendapatan daerah riil (PDRB).
8
 Sehingga pertumbuhan 

penduduk pada akhirnya akan menambah jumlah tenaga kerja, 

pendidikan dan pengalaman kerja menambah ketrampilan dan 

kemampuan tenaga kerja. Dengan mutu penduduk dan tenaga kerja 

yang baik, maka akan menghasilkan angkatan kerja yang baik pula. 

Penawaran modal menambah barang-barang modal dan meningkatkan 

penggunaan teknologi yang lebih modern. Dan keahlian keusahawanan 

akan semakin berkembang, berbagai perkembangan dan perbaikan ini 

                                                             
7
 Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 

113. 
8
 Sadono Sukirno, Op.Cit. h. 423. 
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akan menambah kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang 

dan jasa.
9
 

2. Secara Subjektif 

a. Memberi pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 

pengaruh aglomerasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Lampung periode 2011-2015 dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

b. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis 

pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi 

Ekonomi Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

c. Masalah ini belum pernah dibahas orang lain, sehingga nantinya 

diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bisa digunakan di 

lingkungan fakultas, kampus dan lingkungan umum untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan pertumbuhan 

ekonomi. 

C. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian suatu daerah dikatakan berhasil apabila masyarakatnya 

bisa menikmati hidup yang sejahtera sebagai dampak positif dari kegiatan 

ekonominya. Dalam mencapai tujuan tersebut maka pembangunan 

ekonomi suatu daerah harus diperhatikan perkembangannya, terjadinya 

kemajuan dalam pembangunan ekonomi salah satunya terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah tersebut. Menurut 

                                                             
9
 Ibid. h. 23. 



23 
 

Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 

dalam jangka panjang. Jadi persentase pertambahan output haruslah lebih 

tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada 

kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan 

berlanjut. Dan pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses intern 

perekonomian tersebut.
10

 

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan 

ekonomi adalah tingkat pertumbuhan angka-angka pendapatan regional, 

seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada dua alasan 

mengapa angka PDRB merupakan data dasar yang diperlukan guna 

menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertama, karena angka statistik 

tersebut diperoleh dengan jalan menjumlahkan nilai tambah bruto yang 

dihasilkan oleh aktivitas produksi didalam perekonomian. Kedua, angka 

PDRB dihitung atas dasar konsep aliran (flow concept) yang artinya angka 

PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode 

tertentu dan tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode-

periode sebelumnya. Apabila tujuan perhitungan pertumbuhan ekonomi 

adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi seharusnya dihitung dengan data 

PDRB perkapita atas dasar harga konstan.
11

 Menurut teori Harrod-Domar 

yang mengatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan 

                                                             
10

 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi Edisi Revisi (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2014), h. 46. 
11

 Hera Susanti, Moh. Ikhsan, Widyanti, Indikator-Indikator Makro Ekonomi (Jakarta: 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), h. 21-22. 
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jangka panjang yang seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar, 

hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai 

berikut : G = K = N (G: Growth/tingkat pertumbuhan output, K: 

Capital/tingkat pertumbuhan modal, N: tingkat pertumbuhan angkatan 

kerja).
12

  

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi-Provinsi Di Pulau Sumatera 

Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015 (Dalam Persen) 

 

PROVINSI 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata 

Aceh  3,28 3,85 2,61 1,55 -0,72 2,11 

Sumatera Utara 6,66 6,45 6,07 5,23 5,10 5,90 

Sumatera Barat 6,34 6,31 6,08 5,86 5,41 6,00 

Riau 5,57 3,76 2,48 2,70 0,22 2,94 

Jambi  7,86 7,03 6,84 7,35 4,21 6,65 

Sumatera Selatan 6,36 6,83 5,31 4,70 4,50 5,54 

Bengkulu  6,85 6,83 6,07 5,48 5,14 6,07 

Lampung  6,56 6,44 5,77 5,08 5,13 5,79 

Kepulauan Bangka Belitung 6,90 5,50 5,20 4,67 4,08 5,27 

Kepulauan Riau 6,96 7,63 7,21 6,62 6,02 6,88 

Sumber : BPS, PDRB Provinsi Menurut Lapangan Usaha 2011-2015. 

Tabel 1.1 menunjukan beberapa Provinsi di pulau Sumatera yang 

memiliki pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2011 hingga 2015, 

dan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau 

                                                             
12

 Robinson Tarigan, Op.Cit. h. 49. 
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sebesar 6,88% kemudian di ikuti oleh Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, 

dan Provinsi Sumatera Barat masing-masing sebesar 6,65%, 6,07%, dan 

6,00%. Provinsi Lampung sendiri merupakan pintu gerbang Sumatera dan 

memiliki peran cukup besar di dalam mendorong perekonomian 

khususnya di lingkup Sumatera, akan tetapi rata-rata pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir termasuk kedalam 

pertumbuhan ekonomi yang rendah yaitu sebesar 5,79%, hal ini berarti 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan 

Provinsi Aceh, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang rendah sebesar 2,11%, 2,94%, dan 5,54%. 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah 

makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode 

lainnya kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa 

akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena 

faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami pertambahan dalam 

jumlah dan kualitasnya. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai 

akibat perkembangan penduduk, pengalaman kerja dan pendidikan 

menambah ketrampilan mereka.
13

 Upaya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi perlu dibarengi dengan upaya peningkatan pendapatan atau 

PDRB perkapita penduduk. Kedua strategi pembanguan ekonomi ini perlu 

dilakukan secara bersamaan agar pembangunan ekonomi yang 

                                                             
13

 Sadono Sukirno, Op.Cit. h. 9-10. 
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dilaksanakan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi hanya dapat terwujud bila aktivitas produksi dan 

investasi meningkat, bersamaan dengan itu pendapatan penduduk dapat 

ditingkatkan melalui keterlibatannya di dalam dua proses tersebut. 

Tabel 1.2 

PDRB Perkapita Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera  

Tahun 2011-2015 (Dalam Ribu Rupiah) 

 

PROVINSI 2011 2012 2013 2014* 2015** Rata-Rata 

Aceh 22.705 23.099 23.229 23.129 22.525 22.937 

Sumatera Utara 26.711 28.037 29.339 30.477 31.637 29.240 

Sumatera Barat 22.639 23.744 24.858 25.978 27.044 24.852 

Riau 71.638 72.396 72.297 72.385 70.761 71.895 

Jambi  30.857 32.418 34.012 35.876 36.753 33.983 

Sumatera Selatan 27.158 28.578 29.657 30.611 31.547 29.510 

Bengkulu  17.282 18.144 18.919 19.626 20.304 18.855 

Lampung  21.981 23.911 25.769 28.777 31.188 26.325 

Kepulauan Bangka Belitung 30.212 31.172 32.081 32.860 33.480 31.961 

Kepulauan Riau 68.024 70.930 73.743 76.330 78.643 73.534 

INDONESIA 30.115 31.484 32.781 33.971 35.140 32.698 

Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015. 

Catatan :  

* ) : Angka sementara 

**) : Angka sangat sementara 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa pada tahun 2011 hingga 2015 

Provinsi yang memiliki rata-rata PDRB perkapita tertinggi adalah Provinsi 

Kepulauan Riau sebesar Rp 73.534.000,00. Dan dalam PDRB perkapita 
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menurut Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung memiliki jumlah 

terendah jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya, Provinsi Lampung 

memiliki rata-rata PDRB perkapita sebesar Rp 26.325.000,00. Rendahnya 

PDRB perkapita Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan provinsi 

lain mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi 

Lampung lebih rendah dari Provinsi-Provinsi lain di Pulau Sumatera. 

Tabel 1.3 

Kontribusi Masing-Masing Sektor terhadap PDRB ADHB  

Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Dalam Persen) 

 

Kategori Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015** 

A Pertanian, Kehutanan, Perikanan 34,67 33,81 33,16 32,70 31,86 

B Pertambangan & Penggalian 6,03 6,02 6,39 6,31 5,57 

C Industri Pengolahan 17,14 17,51 17,65 18,03 19,31 

D Pengadaan Listrik & Gas 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 

E Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah & Daur Ulang 

0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 

F Konstruksi  8,75 8,82 8,73 8,90 8,49 

G Perdagangan Besar & Eceran 12,11 11,70 11,33 11,01 10,74 

H Transportasi & Pergudangan 4,06 4,13 4,49 4,65 5,13 

I Penyediaan Akomodasi & makan 

minum 

1,28 1,35 1,40 1,45 1,51 

J Informasi & Komunikasi 3,35 3,54 3,54 3,46 3,55 

K Jasa Keuangan & Asuransi 2,06 2,28 2,36 2,23 2,20 

L Real Estat 2,79 2,76 2,73 2,83 2,87 

M,N Jasa Perusahaan 0,12 0,13 0,14 015 0,15 

O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan & Jaminan Sosial 

3,06 3,26 3,35 3,54 3,69 

P Jasa Pendidikan 2,62 2,77 2,84 2,84 2,80 
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Q Jasa Kesehatan & KegiatanSosial 0,91 0,93 0,93 0,92 0,97 

R,S,T,U Jasa Lainnya 0,85 0,81 0,79 0,80 0,87 

 Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2016. 

Pada umumnya lapangan pekerjaan penduduk Provinsi Lampung 

adalah dibidang pertanian, akan tetapi jika dilihat pada tabel 1.3 terlihat 

bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar terhadap 

PDRB Provinsi Lampung, kemudian kontribusi terbesar selanjutnya 

adalah sektor industri pengolahan dan diikuti oleh sektor perdagangan 

besar & eceran. Sektor pertanian setiap tahunnya berkontribusi terhadap 

PDRB Provinsi Lampung sebesar 33%. Dan sektor industri pengolahan 

berkontribusi rata-rata sebesar 18%. Pada sektor perdagangan besar & 

eceran kontribusinya sebesar 11% dan selalu mengalami penurunan setiap 

tahunnya. Dengan pesatnya pertumbuhan industri saat ini menjadikan 

sektor industri menduduki peringkat kedua setelah sektor pertanian 

kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2011 sampai 2015. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai seluruh 

barang dan jasa yang di produksi di suatu wilayah selama satu tahun. 

Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun 

dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan wilayah tersebut dalam 

mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha 

mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang.
14

 Dan guna 

mengetahui tipologi pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota di 

                                                             
14

 Ibid. h. 49. 
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Provinsi Lampung dapat digunakan Tipologi pendapatan perkapita daerah, 

maka daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat 

klasifikasi/golongan, yaitu:
 15

 

1) Daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, merupakan daerah yang 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi (5,79%) dan pendapatan 

perkapita (26.325 Ribu Rupiah) yang lebih tinggi dari Provinsi. 

2) Daerah yang berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi (5,79%) tinggi tetapi tingkat pendapatan 

perkapita (26.325 Ribu Rupiah) lebih rendah dari Provinsi. 

3) Daerah maju tapi tertekan, merupakan daerah yang memiliki 

pendapatan perkapita (26.325 Ribu Rupiah) lebih tinggi tetapi tingkat 

pertumbuhan ekonominya (5,79%) lebih rendah dari Provinsi. 

4) Daerah yang relatif tertinggal, adalah daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi (5,79%) dan pendapatan perkapita (26.325 Ribu 

Rupiah) yang lebih rendah dari Provinsi. 

Berikut tabel tipologi pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung dengan menggunakan tipologi pendapatan perkapita 

daerah tahun 2015. Di bawah ini: 

 

 

 

                                                             
15

Mudrajad Kuncoro, Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, 

Strategi, dan Peluang (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 123. 
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Tabel 1.4 

Kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Menurut Kriteria 

Tipologi Klassen Tahun 2015 

(Kuadran I) 

DAERAH CEPAT MAJU DAN CEPAT 

TUMBUH 

 

(Kab.Lampung Selatan, Kab. Lampung 

Tengah, Kota Bandar Lampung) 

 

 

Growth > 5,79% 

PDRB/kap > 26.325 Ribu Rupiah 

(Kuadran II) 

DAERAH BERKEMBANG CEPAT 

 

 

(Kab.Tanggamus, Kab.Pringsewu, Kota 

Metro) 

 

 

Growth > 5,79% 

PDRB/kap < 26.325 Ribu Rupiah 

(Kuadran III) 

DAERAH MAJU TAPI TERTEKAN 

 

 

(Kab.Lampung Timur, Kab. Tulang 

Bawang, Kab.Mesuji) 

 

 

 

 

Growth < 5,79% 

PDRB/kap > 26.325 Ribu Rupiah 

(Kuadran IV) 

DAERAH RELATIF TERTINGGAL 

 

 

(Kab.Lampung Barat, Kab.Lampung 

Utara, Kab.Way Kanan, Kab.Pesawaran, 

Kab.Tulang Bawang Barat) 

 

 

Growth < 5,79% 

PDRB/kap < 26.325 Ribu Rupiah 

Sumber : BPS, Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015, diolah. 

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa di Provinsi Lampung menurut 

kriteria tipologi klassen, ada tiga daerah kabupaten/kota yang tergolong 

dalam kriteria daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu Kabupaten 

Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar 

Lampung. Untuk daerah dengan kriteria daerah berkembang cepat ada tiga 

daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu 

dan Kota Metro. Sedangkan untuk kriteria daerah maju tapi tertekan ada 

tiga daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten 

Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji. Dan ada lima daerah kabupaten/kota 
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yang termasuk kedalam kriteria daerah relatif tertinggal yaitu Kabupaten 

Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, 

Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

adalah aglomerasi atau pola pemusatan, yang artinya terjadi pemusatan 

berbagai industri ke dalam suatu tempat tertentu sehingga memunculkan 

pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut. Menurut pandangan 

Perroux, pertumbuhan tidak akan muncul di berbagai daerah pada waktu 

yang bersamaan. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang 

disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Pada 

hakekatnya, teori Perroux menyatakan bahwa jika ditinjau dari aspek 

lokasi, pembangunan ekonomi daerah seringkali tidak merata dan 

cenderung terjadi proses aglomerasi (pemusatan) pada daerah-daerah pusat 

pertumbuhan. Dan kemudian pada gilirannya daerah-daerah pusat 

pertumbuhan akan mempengaruhi daerah-daerah yang lambat 

perkembangannya. Terjadinya aglomerasi industri tentu saja akan 

membawa beberapa dampak positif antara lain: 1) adanya keuntungan 

skala ekonomis tertentu, dan 2) adanya keuntungan dalam penghematan 

biaya. Secara konseptual, keuntungan skala ekonomis ini dibagi ke dalam 

tiga kelompok yaitu:
16

 

                                                             
16

 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi ke V (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 

2015), h. 444. 
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1) Keuntungan internal perusahaan, keuntungan ini muncul karena 

adanya faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya 

dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. Jika faktor-faktor produksi 

tersebut digunakan dalam jumlah yang lebih besar, maka biaya 

produksi per unitnya akan menjadi lebih rendah dan sebaliknya. 

2) Keuntungan lokalisasi, keuntungan ini berhubungan dengan 

sumber bahan baku atau pasar. Artinya dengan semakin 

bertambahnya jumlah industri dalam satu daerah, maka setiap 

industri dapat menjadi sumber bahan baku atau bahkan menjadi 

pasar bagi industri yang lain. 

3) Keuntungan eksternal, adanaya aglomerasi beberapa industri dalam 

suatu daerah akan mengakibatkan banyak tersedia tenaga terampil 

yang sesuai dengan kualifikasi industri. Disisi lain aglomerasi 

tersebut juga akan mendorong didirikannya perusahaan jasa 

pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri. 

Disamping itu aglomerasi juga mempunyai beberapa keuntungan 

lain, salah satunya adalah menurunnya biaya transportasi. Semakin 

berkembangnya jumlah industri pada suatu daerah akan mendorong 

didirikannya perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitas 

pendukungnya. Dengan adanya fasilitas tersebut industri-industri tidak 

perlu menyediakan atau mengupayakan jasa angkutan sendiri karena 

jika suatu industri itu menyediakan jasa angkutan sendiri akan 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan penelitian ini selanjutnya 
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akan menganalisis pengaruh aglomerasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. 

Salah satu indikator yang terpenting di dalam menilai pertumbuhan 

ekonomi adalah struktur pekerja menurut sektor. Keseimbangan antara 

tenaga kerja di sektor-sektor produksi materiil (pertanian, pertambangan, 

industri, dan bangunan) dengan sektor-sektor jasa sangat menentukan 

perkembangan ekonomi.
17

 Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu 

dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan 

ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga 

kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan daerah itu menambah 

produksi. Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan di mana 

pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi regional yang 

tinggkatnya adalah lebih cepat dari tinggkat pertambahan penduduk, 

pendapatan perkapita akan menurun. Dengan demikian penduduk yang 

berlebihan akan menyebabkan kemakmuran masyarakat merosot.
18

 

Faktor lain yang mempengaruhi output suatu daerah adalah angkatan 

kerja, angkatan kerja akan terbentuk menjadi besar apabila suatu daerah 

mempunyai jumlah penduduk yang besar juga. Pertumbuhan penduduk 

yang besar memiliki kecenderungan membawa pertumbuhan ekonomi 

yang lambat apabila tidak dapat mengatasi angkatan kerja yang tidak dapat 

terserap kedalam lapangan pekerjaan. 

                                                             
17

 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2012),  h. 13. 
18

 Sadono Sukirno, Op.Cit. h. 430-431. 
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Tabel 1.5 

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja di 

Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Dalam Satuan Jiwa) 

 

Tahun  Angkatan Kerja   

 Bekerja Pernah Bekerja Tidak Pernah 

Bekerja 

Jumlah 

Angkatan Kerja 

2011 3.482.301 _ 213.765 3.696.066 

2012 3.449.307 72.125 116.465 3.637.897 

2013 6.770.092 161.450 259.478 3.595.510 

2014 3.673.158 67.356 117.422 3.857.936 

2015 3.635.258 68.846 128.004 3.832.108 

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Keadaan Angkatan Kerja tahun 2011-2015. 

Berdasarkan tabel 1.5 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di 

provinsi Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi 

namun cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2014 memiliki 

3.857.936 jiwa yang merupakan  jumlah angkatan kerja terbesar di lima 

tahun terakhir dan di tahun 2013 memiliki jumlah angkatan kerja lebih 

kecil dibandingkaan dengan tahun yang lain yaitu sebesar 3.595.510 jiwa. 

Dengan semakin besarnya jumlah angkatan kerja seharusnya dapat 

dijadikan alat bantu oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini dapat 

dilakukan apabila tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas untuk 

angkatan kerja. 

Sementara itu dalam Islam pertumbuhan ekonomi didefinisikan 

sebagai: A sustained growth of a right kind of output which can contribute 
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to human welfare. (Sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus 

menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan konstribusi bagi 

kesejahteraan umat manusia). Perbedaan mendasar dari pertumbuhan 

ekonomi konvensional dan pertumbuhan ekonomi Islam yaitu terletak 

pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi 

konvensional hanya berorientasi kepada pertumbuhan yang tinggi dari 

suatu aktifitas kehidupan ekonomi, tanpa menyertainya dengan distribusi 

yang merata dari output yang dihasilkan yang ujung-ujungnya berakhir 

pada kesejahteraan materi yang pendistribusiannya tidak merata untuk 

kesejahteraan manusia. Sedangkan ilmu ekonomi Islam memandang 

pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan 

kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. 

Lebih dari itu ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal 

ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin 

(ukhrawi).
19

 Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam yaitu 

membangun ekonomi yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran 

(QS. Al-Anfaal: 60). 

                             …  

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa 

saja yang kamu sanggupi.” 

                                                             
19

 Zainal Abidin, “Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi:Telaah Atas Kontribusi 

Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional: Jurnal, Vol. 7 No. 2 (Desember 

2012), h. 359.  
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Ayat di atas disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks persiapan 

jihad, suatu negara yang sedang berjihad harus memiliki kekuatan 

ekonomi untuk mendukung keberhasilan berjihad. Hal ini menyatakan 

bahwa perintah (wajib) melakukan jihad sekaligus dipahami sebagai 

perintah membangun ekonomi.
20

 Sedangkan menurut dasar pemikiran 

teori klasik yang menerangkan bahwa, pembangunan ekonomi dilandasi 

oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipicu oleh 

semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan 

meningkat, tabungan akan meningkat dan investasi juga akan bertambah. 

Hal ini akan meningkatkan stok modal yang ada, maka skala produksi 

meningkat dan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja.
21

  

Dampak dari pengaruh aglomerasi dan angkatan kerja tersebut 

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi lampung perlu 

dibuktikan dalam sebuah penelitian. Penelitian yang menggunakan analisis 

regresi data panel diharapkan dapat membantu untuk melihat pengaruh 

kedua faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu variabel 

aglomerasi dimana terjadi pemusatan kegiatan industri-industri di suatu 

wilayah yang diharapkan akan memicu pertumbuhan ekonomi wilayah 

industri dan memberikan efek positif bagi wilayah lain disekitarnya, dan 

variabel angkatan kerja yang berkontribusi dalam menghasilkan barang 

                                                             
20

 Endah Puspitarani, “Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, dan ICOR Terhadap 

Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di D.I.Y Periode 2000-2013: Dalam Perspektif 

Ekonomi Syariah”. (Skripsi Program Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), h. 1. 
21

 Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 

48. 
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dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari paparan di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh 

Aglomerasi dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2011-2015 Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Total PDRB Provinsi Lampung masih tertinggal dari PDRB Provinsi-

Provinsi lain di Pulau Sumatera Periode 2011-2015. 

2. Sektor industri dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor 

pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi 

Lampung yang belum diketahui pengelompokkannya (aglomerasi), 

sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan 

ekonomi. 

3. Angkatan kerja di Provinsi Lampung yang berjumlah besar namun 

belum di ikuti oleh total PDRB Provinsi Lampung sebagai cerminan 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

E. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan 

agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah 

dalam penelitian ini yaitu terbatas pada pertumbuhan ekonomi 14 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan faktor-faktor yang 
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mempengaruhinya yaitu aglomerasi dan angkatan kerja, kemudian periode 

tahun yang digunakan yaitu tahun 2011-2015. Dan dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah menganalisis data-data yang bersumber dari Badan 

Pusat Statistik Provinsi Lampung Periode 2011-2015. 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh rumusan masalah yang akan 

diteliti yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh Aglomerasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2011-2015? 

2. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2011-2015? 

3. Bagaimana pengaruh Aglomerasi dan Angkatan Kerja terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 

Periode 2011-2015? 

4. Bagaimana pengaruh Aglomerasi dan Angkatan Kerja terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 

Periode 2011-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Aglomerasi 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Lampung Periode 2011-2015. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Angkatan Kerja 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Lampung Periode 2011-2015. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Aglomerasi dan 

Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2011-2015. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Aglomerasi dan 

Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2011-2015 dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis : hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

mengenai pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan 

sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ekonomi 

Syari‟ah khususnya dan menambah literatur mengenai hal tersebut. 

Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

b. Secara praktis : bermanfaat bagi pemerintah, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dan penentuan 

kebijakan untuk meningkatkan perekonomian daerah. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

A. Tinjauan Tentang Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan 

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat 

dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang 

berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan 

pendapatan. Sedangkan pembangunan mengandung arti luas, yaitu 

peningkatan produksi yang merupakan salah satu ciri pokok dalam proses 

pembangunan. Selain peningkatan produksi secara kuantitatif, proses 

pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan 

pada pola penggunaan alokasi sumber daya produksi (productive 

resources) diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola 

pembagian distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan 

pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan (institutional 

framework) dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
22

 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas 

produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur 

                                                             
22

 Sumitro Djojo Hadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: Yayasan 

Obor, 1994), h. 1. 
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menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.
23

 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 

dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yaitu: proses, 

output perkapita dan jangka panjang. Dari sini dapat melihat aspek 

dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu 

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. 

Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.
24

 

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David 

Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill), maupun 

ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya 

ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) 

jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan 

kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu 

perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang 

apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dibandingkan apa 

yang dicapai pada masa sebelumnya.
25

 Menurut Boediono, 

pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam 

jangka panjang.
26
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 Rahardjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pertumbuhan Wilayah: Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 4. 
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 Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999), h. 1. 
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 Mudrajad Kuncoro, Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, 

Strategi, dan Peluang (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 129. 
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Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga 

diberi bobot yang bersifat immaterial seperti: kenikmatan, kepuasan, 

kebahagiaan, rasa aman, dan tentram yang dirasakan masyarakat 

luas.
27

 Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai 

sumbu vertikal dan rata-rata PDRB perkapita sebagai sumbu 

horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat 

klasifikasi/golongan, yaitu:
 28

 

1) Daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, merupakan daerah 

yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata daerah lain. 

2) Daerah maju tapi tertekan, merupakan daerah yang memiliki 

pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan 

ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata daerah lain. 

3) Daerah yang berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki 

tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita 

lebih rendah dibanding rata-rata daerah lain. 

4) Daerah yang relatif tertinggal, adalah daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah 

dibanding rata-rata daerah lain. 

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil akan 

memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata, karena 
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PDRB riil tidak memasukkan inflasi.
29

 Belanja modal sebagai 

komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah akan 

dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan 

pembangunan yang ditunjukan untuk kepentingan masyarakat. 

Kegiatan pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan 

barang dan jasa yang kemudian akan direspon oleh produsen untuk 

menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah 

daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk 

nilai absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai 

relatif perubahan PDRB ini yang disebut dengan pertumbuhan 

ekonomi.
30

 Perekonomian suatu daerah atau Negara dikatakan 

mengalami suatu perubahan atau pertumbuhan apabila tingkat kegiatan 

ekonominya lebih tinggi dari pada yang dicapai dari tahun-tahun 

sebelumnya. Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori 

Harold Domar, neoklasik dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, 

bahwasannya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam 

pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah:
31

 

a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi 

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau 

sumberdaya manusia. 
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b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan 

memperbanyak jumlah angkatan kerja. 

c) Kemajuan teknologi. 

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof. Rahardjo 

Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator 

yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:
32

 

a. Ketidakseimbangan Pendapatan, dalam keadaan yang ideal, 

dimana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 

persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total 

pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 

persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 

persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang dan 20 persen 

populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat 

diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di 

suatu wilayah. 

b. Perubahan Struktur Perekonomian, dalam masyarakat yang maju 

pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan 

perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan 

bahwa kontribusi (persen) sektor pertanian terhadap nilai PDRB 
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akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan 

meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam 

pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat 

menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningktan 

pendapatan kepada masyarakat, menghailkan devisa yang 

dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu 

wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus 

pula diorientasikan kepada sektor industri. 

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja, masalah ketenagakerjaan dan 

kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan 

sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu 

langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana 

(misalnya jalan). Pembangunan jalan menjangkau ke seluruh 

kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi 

berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi 

tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan 

kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan 

prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya 

berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, 

industri, pariwisata, dan lainnya). 

d. Produk Domestik Regional Bruto, untuk melihat pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut 

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut 
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definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang 

diproduksi suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu 

tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 

yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa.
33

 

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan 

dan pendekatan pengeluaran. 

1) Pendekatan produksi 

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi 

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya 

dikelompokkan menjadi Sembilan sektor atau lapangan usaha, 

yaitu:
34

 

a) Pertanian  

b) Pertambangan dan penggalian 

c) Industri pengolahan  

d) Listrik, gas dan air bersih 

e) Bangunan dan konstruksi 

f) Perdagangan, hotel dan restoran 

g) Pengangkutan dan komunikasi 
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h) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

i) Jasa-jasa 

2) Pendekatan pengeluaran 

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah 

penjumlahan semua komponen permintaan akhir, dari:
35

 

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta 

yang tidak mencari untung (nirlaba) 

b) Konsumsi pemerintah 

c) Pembentukan modal tetap domestik bruto, dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun) 

d) Perubahan stok 

e) Ekspor netto (ekspor dikurangi impor) 

3) Pendekatan pendapatan 

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas 

jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam 

proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang 

dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan 

keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak 

penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian 

PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen 

pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB 
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Sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB 

seluruh sektor lapangan usaha. Untuk memudahkan pemakaian 

data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor 

ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam 

yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) 

menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. 

Struktur PDRB suatu wilayah atas dasar harga berlaku.
36

 

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 

menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu disebut 

tahun dasar. Mulai tahun 2005 perhitungan PDRB atas dasar 

harga konstan yang didasarkan pada harga-harga pada tahun 

2000. Karena menggunakan harga konstan (tetap), maka 

perkembangan agregat dari tahun ketahun semata-mata 

disebabkan oleh perkembangan rill dari kuantum produksi dan 

sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). 

Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi rill dapat 

dihitung.
37

 

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan 

nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. Dan PDRB per 

kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui 
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pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu 

Negara. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan 

terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang 

dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Dan harga 

konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk 

barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada 

harga tetap di satu tahun dasar. Sedangkan tahun dasar adalah 

tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun 

dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator 

rinci mengenai perubahan atau pergerakan yang terjadi. Dan 

dalam penelitian ini data publikasi yang digunakan adalah 

harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian. 

3. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi 

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu 

Negara sebagai suatu peningkatan kemampuan suatu Negara untuk 

menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan 

kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan 

serta penyesuaian idiologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen 

pokok dari definisi ini sangat penting artinya:
38

 

1) Kenaikan output nasional secara terus-menerus merupakan 

perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk 
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menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda 

kematangan ekonomi. 

2) Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan 

ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat 

yang cukup. Untuk merealisir potensi pertumbuhan yang 

terkandung dalam teknologi baru, maka; 

3) Penyesuaian kelembagaan, sikap dan idiologi harus dilakukan. 

Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi sosial ibarat bola lampu 

tanpa aliran listrik. Potensi ada tanpa input yang melengkapi tidak 

akan berarti apa-apa. Dan dalam analisisnya, Kuznets 

mengemukakan 6 karakteristik atau ciri proses pertumbuhan 

ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua Negara yang maju, 

sebagai berikut:
39

 

1) Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan 

penduduk yang tinggi 

2) Tingkat kenaikan total produktifitas faktor yang tinggi 

3) Tingkat transformasi struktural yang tinggi 

4) Tingkat transformasi sosial dan idiologi yang tinggi 

5) Adanya kecendrungan Negara yang mulai atau yang sudah 

maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-

bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber 

bahan baku yang baru. 
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6) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya 

mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia. 

4. Faktor Pertumbuhan Ekonomi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

secara umum, antara lain:
40

 

a. Sumber daya alam 

b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk 

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

d. Sistem sosial 

e. Pasar 

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih 

dahulu dihitung pendapatan rill yaitu PNB atau PDB yang dihitung 

menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang 

diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang 

berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung 

dari pertambahan PNB atau PDB rill yang berlaku dari tahun ke 

tahun.
41

 

5. Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson 

yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi 
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suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan 

barang dan jasa dari luar daerah. Dan pertumbuhan industri-industri 

yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan 

bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan 

penciptaan peluang kerja. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa 

suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut 

dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah 

lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.
42

 

6. Teori Pusat atau Kutub Pertumbuhan 

Pertumbuhan dapat berfungsi secara fungsional dan geografis. 

Secara fungional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi industri yaitu 

lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena 

sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga 

mampu menstimulasi kegiatan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar. 

Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak 

memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik 

yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di 

daerah tersebut walaupun tidak ada interaksi antar usaha-usaha 

tersebut. Menurut Tarigan ciri-ciri pusat pertumbuhan adalah:
43

 

1) Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan 

Hubungan internal dimaksudkan sebagai keterkaitan satu sektor 

dengan sektor lain sehingga pertumbuhan satu sektor akan 

                                                             
42

 Sjafrizal, Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 90. 
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mempengaruhi sektor lain. Hal ini akan menciptakan pertumbuhan 

yang saling melengkapi dan bersinergi untuk saling mendukung 

terciptanya pertumbuhan ekonomi. 

2) Adanya efek pengganda 

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling 

mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu 

sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat 

karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga ikut 

meningkatdan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan 

sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat 

dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor 

tersebut. Unsur efek pengganda sangat berperan dalam memacu 

pertumbuhan belakangnya, karena kegiatan beberapa sektor 

meningkat tajam maka kebutuhan akan bahan baku/tenaga kerja 

yang dipasok dari belakannya akan meningkat tajam. 

3) Adanya konsentrasi geografis 

Konsentrasi geografis dari beberapa sektor atau fasilitas, selain 

bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang 

membutuhkan juga meningkatkan daya tarik. 

4) Bersifat mendorong daerah belakangnya 

Kegiatan ekonomi di suatu wilayah cenderung beraglomerasi di 

sekitar titik pusat. 
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Teori kutub pertumbuhan terutama bersumber pada ahli ekonomi 

perancis khususnya Perroux yang berpendapat bahwa pertumbuhan 

tidak muncul di berbagai daerah pada saat bersamaan, tetapi 

kehadirannya akan muncul pada beberapa tempat atau pusat 

pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda-beda melalui saluran yang 

berbeda. Pertumbuhan hanya terjadi dibeberapa tempat, terutama 

daerah perkotaan, yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas 

yang berbeda. Perroux mengatakan bahwa industri unggulan merupakan 

penggerak utama dalam pembangunan daerah, adanya sektor industri 

unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan 

menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga 

perkembangan industri disuatu daerah akan mempengaruhi 

perkembangan daerah lainnya. Perekonomian merupakan gabungan dari 

sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-

industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri 

unggulan atau pusat pertumbuhan.
44

 

B. Tinjauan Tentang Aglomerasi 

Aglomerasi merupakan istilah bagi terjadinya pemusatan kegiatan 

perekonomian (industri-industri) dalam suatu wilayah. 
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1. Pengertian Industri 

Menurut Undang-undang tentang perindustrian No. 5 tahun 1984, 

industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
45

 Istilah industri 

sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Dalam 

kamus besar Bahasa Indonesia, industri berarti kegiatan 

memproses/mengolah barang dengan menggunakan sarana dan 

peralatan, misalnya mesin.
46

 Sedangkan dari sudut pandang teori 

ekonomi mikro Hasibuan mendefinisikan industri merupakan 

kumpulan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang 

homogen/barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang 

sangat erat. Namun demikian, dari sisi pembentukan pendapat secara 

makro, industri diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan 

nilai tambah.
47

  

Proses industri harus dipandang sebagai suatu peningkatan terus-

menerus yang dimulai dari sederet siklus yang diawali dengan adanya 

ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, 

proses produksi sampai pada distribusi kepada konsumen.
48

 Dengan 
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demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Kegiatan 

proses produksi dalam industri inilah disebut dengan perindustrian. 

Industri dapat digolongkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, 

industri tersebut dapat dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu:
49

 

1) Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerjanya 1-4 orang 

2) Industri kecil dengan jumlah tenaga kerjanya 5-19 orang 

3) Industri menengah dengan jumlah tenaga kerjanya 20-99 orang 

4) Industri besar dengan jumlah tenaga kerjanya ≥ 100 orang. 

2. Pengertian Aglomerasi 

Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas tentang konsep 

aglomerasi. Istilah aglomerasi muncul pada dasarnya berawal dari ide 

Marshall tentang penghematan aglomerasi (agglomeration economies) 

atau dalam istilah Marshall disebut sebagai industri yang terlokalisir 

(localized industries). Agglomeration economies atau localized 

industries menurut Marshall muncul ketika sebuah industri memilih 

lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat 

berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak 

memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha 

disekitar lokasi tersebut. Sehingga penghematan aglomerasi sebagai 

penghematan akibat adanya lokasi yang berdekatan (economies of 

proximity) yang diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, 
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tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk meminimisasi biaya-

biaya seperti biaya transportasi, informasi dan komunikasi.
50

 

Aglomerasi sendiri adalah pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi 

dilokasi-lokasi tertentu dengan dipengaruhi oleh keadaan permintaan 

pasar dan kemungkinan penghematan biaya produksi.
51

 Literatur 

ekonomika regional dan perkotaan menjelaskan mengapa aktivitas 

ekonomi, khususnya industri manufaktur, cenderung untuk 

terkonsentrasi secara geografis di beberapa tempat saja.
52

 Analisis 

aglomerasi industri menggunakan Indeks Balassa yaitu semakin tinggi 

nilai indeks balassa menunjukkan aglomerasi yang semakin kuat. 

Aglomerasi dikatakan kuat bila angka indeks balassa diatas 4, rata-rata 

atau sedang bila nilainya antara 2 dan 4, lemah bila nilainya diantara 1 

sampai 2, sedangkan nilai 0 sampai 1 berarti tidak terjadi aglomerasi 

atau wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk 

terjadinya aglomerasi.
53

 

Teori-teori lokasi tradisional berpendapat bahwa kluster 

(pengelompokan) industri muncul terutama akibat minimisasi biaya 

transport atau biaya produksi.
54

 Hal ini yang menyebabkan penyebaran 

industri tidak merata, disatu sisi aglomerasi di perdesaan memberikan  

kemudahan akses memperoleh bahan baku dan di sisi lain aglomerasi 
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di perkotaan memberikan pendapatan yang besar serta investasi yang 

tinggi bagi industri. Munculnya aglomerasi di suatu wilayah akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena 

terciptanya efisiensi produksi. Dan aglomerasi dapat diukur dengan 

beberapa cara:
55

 

a. Menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan dalam suatu 

provinsi terhadap jumlah penduduk tersebut. 

b. Menggunakan konsep aglomerasi produksi yaitu menggunakan 

proporsi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi.  

c. Menggunkana konsep proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri 

di kabupaten/kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri 

dalam suatu provinsi. 

Penelitian ini menggunakan perhitungan konsep aglomerasi 

yaitu menggunakan proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri di 

kabupaten/kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri dalam 

suatu provinsi, dengan rumus yang digunakan sebagai berikut:
56

 

ISi =  
          

      
  

Keterangan : 

ISi  = Indeks Spesialis Industri (Aglomerasi Industri). 

Eit = Tenaga kerja sektor industri dalam suatu kabupaten/kota. 

Etr = Total tenaga kerja pada kabupaten/kota. 
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Ei         =Tenaga kerja sektor industri untuk seluruh kabupaten/kota 

di dalam provinsi. 

E         = Total tenaga kerja di provinsi. 

3. Keuntungan Aglomerasi 

Keuntungan aglomerasi pada dasarnya merupakan kekuatan utama 

dari sebuah pusat pertumbuhan. Alasannya adalah karena aglomerasi 

dapat memberikan keuntungan eksternal baik dalam bentuk penurunan 

biaya atau peningkatan peluang pasar bagi para pengusaha yang 

beroperasi dalam pusat tersebut. Karena itu, dapat dikatakan bahwa 

bilamana keuntungan aglomerasi yang dapat dihasilkan oleh sebuah 

pusat pertumbuhan cukup besar, maka pusat tersebut akan dapat 

berkembang dengan pesat. Akan tetapi sebaliknya pusat tersebut akan 

sulit berkembang bilamana keuntungan aglomerasi yang dapat 

dihasilkan sangat terbatas atau tidak ada sama sekali. Keuntungan 

aglomerasi baru dapat muncul bilamana terdapat keterkaitan yang erat 

antara kegiatan ekonomi yang ada pada konsentrasi tersebutbaik dalam 

bentuk keterkaitan dengan input atau keterkaitan dengan output. 

Dengan adanya keterkaitan ini akan menimbulkan berbagai bentuk 

keuntungan eksternal bagi para pengusaha, baik dalam bentuk 

penghematan biaya produksi, ongkos angkut bahan baku dan hasil 

produksi dan penghematan biaya penggunaan fasilitas karena beban 

dapat ditanggung bersama. Penghematan tersebut selanjutnya akan 

dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha, 
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sehingga daya saingnya menjadi semakin meningkat. Penurunan biaya 

inilah yang selanjutnya mendorong terjadinya peningkatan efisiensi 

dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berada dalam kawasan pusat 

pertumbuhan ekonomi tersebut.
57

 

Menurut Isard, keuntungan aglomerasi meliputi tiga unsur utama 

yaitu:
58

 

a. Keuntungan skala besar, merupakan keuntungan yang diperoleh 

dalam bentuk penurunan biaya produksi rata-rata per unit, karena 

produksi dilakukan dalam skala besar. Karena perusahaan 

berlokasi dalam suatu pusat pertumbuhan dimana didalamnya 

terdapat kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lainnya 

baik dari segi input maupun output. Yang kemudian akan 

menimbulkan daya tarik bagi investor untuk datang dan 

mengembangkan kegiatan produksi dalam pertumbuhan ekonomi. 

b. Keuntungan lokalisasi, adalah keuntungan dalam bentuk 

penghematan ongkos angkut, baik untuk bahan baku dan hasil 

produksi yang timbul karena berlokasi secara terkonsentrasi 

dengan perusahaan dalam sebuah pusat pertumbuhan. Keuntungan 

eksternal ini selanjutnya akan menjadi faktor pendorong 

pengembangan produksi dan sekaligus menjadi daya tarik yang 

cukup besar bagi industri lain untuk masuk dan berlokasi dalam 

pusat pertumbuhan ekonomi. 
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c. Keuntungan urbanisasi, yaitu keuntungan yang muncul karena 

penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara 

bersama seperti: listrik, pergudangan, telepon, air minum, dan 

utilitas lainnya yang menunjang kegiatan operasi perusahaan. 

Alasan utamanya adalah karena penggunaan fasilitas secara 

bersama akan dapat menurunkan biaya karena dapat ditanggung 

secara bersama. 

4. Hubungan Aglomerasi dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat 

pertumbuhan perekonomian karena pemusatan industri akan 

menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga 

perkembangan industri didaerah tersebut akan mempengaruhi 

perkembangan daerah-daerah lainnya. Di samping itu pola pemusatan 

dimana terdapat kumpulan berbagai jenis industri pada suatu tempat 

tertentu, sehingga mengakibatkan timbulnya keuntungan eksternal 

yang dalam hal ini adalah penghematan aglomerasi. Hal ini berarti 

suatu industri dapat mengakibatkan terkumpulnya faktor-faktor 

pendukung industri tersebut dan terkonsentrasinya kegiatan industri di 

wilayah tertentu yang akan menciptakan aglomerasi yang membawa 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
59

 

 

 

                                                             
59

 Lisnawati Iryadini, Op.Cit. h. 15-16. 



62 
 

C. Tinjauan Tentang Angkatan Kerja 

Penduduk dibedakan menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang 

termasuk ke dalam usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja 

adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, sedangkan penduduk 

usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja ini berdasarkan konsep The Labour Force Concept yang 

direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO). 

1. Pengertian Angkatan Kerja 

Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang 

kegiatan utama bekerja, dan atau sementara tidak bekerja (pada saat 

referensi waktu survei), dan atau sedang menganggur (tidak punya 

pekerjaan).
60

 Pada era globalisasi saat ini, kerja merupakan suatu hal 

pokok yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kerja 

seakan telah menjadi “urat nadi” untuk memenuhi kebutuhan setiap 

manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Sedangkan 

bekerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota 

badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk 

semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja 

sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua 

kekayaan alam tidak berguna bila tidak di eksploitasi oleh manusia. 

Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa 
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usaha manusia semua akan tersimpan.
61

 Angkatan kerja adalah 

penduduk usia kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan untuk 

mendapatkan upah.
62

 Penduduk usia kerja yang tidak mencari 

pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan yang tersedia 

dianggap tidak menganggur dan tidak termasuk angkatan kerja, seperti 

ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga tidak dianggap 

menganggur dan tidak masuk angkatan kerja.
63

 

Thomas Watson mengungkapkan betapa pentingnya tenaga kerja 

bagi dunia usaha. Walaupun pabrik disita,gedung dibakar, tapi tenaga 

kerja masih ada maka kerajaan bisnis dapat dibangun kembali “You 

can confiscate the factories,and burn the buildings, but leave me the 

employees and I will rebuild my empire”.
64

 

a. Angkatan Kerja Yang Bekerja 

Bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan 

maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan, kegiatan bekerja tersebut paling sedikit dilakukan 1 

jam dalam seminggu.
65

 Menurut Sukirno, menyatakan bahwa 

penduduk merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi 

dan kegiatan ekonomi kerena dalam penyediaan lapangan kerja, 

tenaga ahli dan usahawan diperoleh dari penduduk itu sendiri. 
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Jumlah angkatan kerja yang bekerja secara tradisional merupakan 

faktor positif dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Semakin banyak angkatan kerja yang bekerja maka semakin besar 

juga tingkat produksi yang dihasilkan dan berimbas kepada 

naiknya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang 

tinggi juga membuka potensi pasar yang besar apabila dapat 

dimanfaatkan dengan baik.
66

 Sedangkan menurut BPS angkatan 

kerja yang bekerja merupakan bagian dari angkatan kerja yang 

bekerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat 

dalam kegiatan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan 

masyarakat luas. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada 

dalam usia kerja, sedangkan bukan tenaga kerja merupakan 

penduduk yang berada di luar usia kerja. 

b. Pengangguran 

Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka 

yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari 

pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah 

mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa 

                                                             
66

 Sadono Sukirno, Op.Cit. h. 12. 



65 
 

kerjanya. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa 

sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif di atas 6-18 tahun, yaitu 

masa pendidikan dari SD-tamat SMU).
67

 

Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara 

angkatan kerja dengan pengguna tenaga kerja yang sebenarnya. 

Dan yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga 

kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu 

tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja maka diperlukan dua informasi, yaitu:
68

 

1) Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun 

yang dapat disebut dengan penduduk usia kerja 

2) Jumlah penduduk yang berusia diantara 15-64 tahun yang tidak 

ingin bekerja (seperti: mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, 

dan penganggur sukarela), penduduk ini dinamai dengan 

penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan 

kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi 

jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja. 

Perbandingan diantara angkatan kerja dan penduduk usia kerja 

yang dinyatakan dalam persen disebut dengan tingkat 

partisipasi angkatan kerja, sedangkan perbandingan diantara 

jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja 

keseluruhannya disebut tinggkat pengangguran. Dan untuk 
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mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa 

didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan 

jumlah angkatan kerja. 

2. Bukan Angkatan Kerja 

Terdapat beberapa versi yang menjelaskan tentang definisi 

penduduk bukan angkatan kerja diantaranya, yaitu: menurut Ostinasia 

yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 

kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan 

atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah 

tangga dan lainnya.
69

 Sedangkan dalam versi lainnya mengatakan 

bahwa yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah tenaga 

kerja yang berusia 10 tahun ke atas yang selama seminggu hanya 

bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya dan tidak 

melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak 

bekerja atau mencari kerja, oleh sebab itu kelompok ini sering 

dinamakan potential labor force.
70

 

Mereka yang tercatat jumlahnya tidak sedikit dan mungkin 

sebagian besar masuk ke dalam transisi antara sekolah untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak dalam 

kategori bukan angkatan kerja (BAK),yang termasuk kedalam bukan 

                                                             
69

 Ostinasia Tindaon, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Jawa Tengah 

(Pendekatan Domometrik)” Jurnal (Maret 2017), h. 4. 
70

 Ibid. h. 4. 



67 
 

angakatan kerja yaitu pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan 

penganggur sukarela.
71

 

3. Hubungan Angkatan Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antar 

manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain dan juga sifat-sifat 

manusia itu sendiri. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka 

tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan cepatnya 

pertumbuhan angkatan kerja terutama dikalangan tenaga kerja muda.
72

 

Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis 

jumlah angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi tingkat 

partisipasi angkatan kerja maka semakin baik. Bila peningkatan 

angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk 

yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan tingkat partisipasi 

angkatan kerja diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang 

bekerja, ini pertanda bahwa pemicu tingginya tingkat partisipasi 

angkatan kerja adalah meningkatnya penduduk yang mencari 

pekerjaan. Dengan kata lain akan mengakibatkan bertambahnya 

jumlah pengangguran yang disebabkan karena terbatasnya lapangan 

pekerjaan dalam menampung angkatan kerja.
73
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Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja yang dapat dianggap 

sebagai faktor produksi. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja 

yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang 

bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja 

atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. 

Kemudian penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh 

penghasilan, baik yang bekerja penuh maupun yang tidak bekerja 

penuh.
74

 Oleh karena itu dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi 

dalam hubungannya dengan penggunaan tenaga kerja, juga diperlukan 

adanya perencanaan tenaga kerja secara tepat. Tujuan utama faktor 

produksi adalah guna mendapatkan balas jasa yang disebut dengan 

upah dan gaji sebagai harga dari tenaga kerja tersebut. Ini berarti 

bahwa setelah tingkat upah tertentu, dengan naiknya tingkat upah tidak 

akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih lama atau lebih giat 

karena pada tingkat pendapatan yang relatif tinggi orang ingin hidup 

lebih santai. Peningkatan tersedianya jumlah tenaga kerja bagi proses 

produksi itu dapat terlihat baik dari jumlah tenaga kerja dalam arti 
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orang ataupun dalam jumlah hari kerja orang maupun jam kerja 

orang.
75

  

Penduduk sebagai sumber tenaga kerja, oleh karena itu tenaga 

kerja tersebut dapat bekerja secara produktif dan akhirnya dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan di lain pihak penjaminan 

kesempatan kerja penuh bagi tenaga kerja yang ada merupakan syarat 

utama perkembangannya.
76

 Dengan mutu penduduk dan tenaga kerja 

yang baik, maka akan menghasilkan angkatan kerja yang baik pula. 

Selain itu dengan adanya pertambahan penduduk maka akan 

menaikkan jumlah tenaga kerja yang kemudian menambah 

kemungkinan untuk dapat lebih banyak lagi berproduksi. 

D. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai 

falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan 

Sunnah.
77

 Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial 

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami 

oleh nilai-nilai Islam.
78
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a. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok 

yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang 

digali dari Al-Quran dan Sunnah. Prinsip ini berfungsi sebagai 

pedoman dasar bagi setiap individu dalam berprilaku ekonomi. 

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang akan menjadi kaidah 

pokok yang akan membangun struktur dan kerangka ekonomi 

Islam, yaitu sebagai berikut:
79

 

1) Kerja 

2) Kompensasi 

3) Efisiensi  

4) Profesionalisme  

5) Kecukupan  

6) Pemerataan kesempatan 

7) Kebebasan  

8) Kerjasama 

9) Persaingan 

10) Keseimbangan 

11) Solidaritas 

12) Informasi simetri 
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Sedangkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam terdiri dari tiga 

konsep fundamental, yaitu:
80

 

a) Keimanan kepada Allah SWT (Tauhid) 

b) Kepemimpinan (khalifah) 

c) Keadilan (al‟adalah). 

b. Tujuan Ekonomi Islam 

Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan 

dari syariat Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan di dunia 

dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. 

Untuk mencapai fallah manusia memerlukan pemenuhan 

kebutuhan keimanan yang benar yang mampu membentuk 

preferensi, sikap, keputusan, dan prilaku yang mengarah pada 

perwujudan mashlahah.
81

 Upaya pencapaian mashlahah dan 

keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak 

memperuncing konflik sosial. Mashlahah dapat dicapai apabila 

manusia hidup dalam keseimbangan karena keseimbangan 

merupakan sunnatullah. 

2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Berbagai literatur tentang ekonomi Islam, istilah pertumbuhan 

ekonomi juga ditemukan. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang 

bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan 
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ekonomi.
82

 Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi 

menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang 

dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan 

ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang 

yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. 

Didalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang 

berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai 

iman, takwa dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan segala 

nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak 

menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala 

ketertinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. 

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan 

ekonomi perspektif Islam ada beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut yaitu: 

sumber daya yang dapat dikelola, sumber daya manusia, wirausaha dan 

teknologi.
83

 Islam juga melihat bahwa faktor-faktor tersebut sangat 

penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

a. Sumber daya yang dapat dikelola (Investable Resources) 

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang 

dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk 

menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain industri, 
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mesin, dan sebagainya. Pada sisi lain, peran modal juga sangat 

signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian proses 

pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi sumber daya, 

merubah sumber daya tersebut dalam bentuk aset produktif, serta 

dapat digunakan secara optimal dan efisien. Sedangkan sumber 

modal terbagi menjadi dua yaitu sumber domestik/internal serta 

sumber eksternal. Negara muslim harus mengembangkan 

kerjasama ekonomi dan menahan diri untuk tidak tergantung 

kepada sumber eksternal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir 

beban hutang yang berbasis bunga dan menyelamatkan generasi 

akan datang dari ketergantungan dengan Barat.
84

 Oleh karena itu 

perlu adanya upaya untuk meningkatkan sumber daya domestik 

seperti tabungan dan simpanan sukarela, pajak atau usaha lain 

berupa pemindahan sumber daya dari orang kaya kepada orang 

miskin. 

b. Sumber daya manusia (Human Resources) 

Faktor penentu lainnya yang sangat penting adalah sumber 

daya manusia. Manusialah yang paling aktif berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi, peran mereka mencakup beberapa bidang 

antara lain, dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, 

pengakumulasian modal, serta pengembangan institusi sosial 

ekonomi dan politik masyarakat. Maka sebab itu Islam 
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menganjurkan agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan 

kekurangan seperti tertera dalam surah An Nisaa ayat 9: 

                            

          

 

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” 

 

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, 

maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut 

membutuhkan kualitas profesionalitas dan kualitas moral. Kedua 

kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. 

c. Wirausaha (Entrepreneurship) 

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan 

ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki 

fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu prtumbuhan 

ekonomi. Menurut Chaptra, salah satu cara yang paling konstruktif 

dalam mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan adalah dengan 

membuat masyarakat dan individu untuk mampu semaksimal 

mungkin menggunakan daya kreasi dan artistiknya secara 

profesional, produktif dan efisien.
85
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d. Teknologi 

Para ekonom menyatakan bahwa kemajuan teknologi 

merupakan sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses sejarah 

secara gradual, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu keadaan 

yang tidak bisa ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang 

teknologi. Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk yaitu inovasi 

produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan 

produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau 

pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi 

proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih 

murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada. 

3. Aglomerasi dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang bahwa 

bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada khalifah 

agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk 

mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para 

Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan 

manusia baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Begitupun dalam 

berekonomi, manusia diperintahkan oleh Allah agar segala kegiatan 

ekonomi yang dilakukan dapat membawa maslahah baik untuk dirinya 

maupun orang lain. Didalam industri, proses produksi dalam ilmu 

ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat 
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(utility) baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Sedangkan 

tujuan dari produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang 

memberikan mashlahah maksimum bagi konsumen. Tujuan tersebut 

dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:
86

 

a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat 

Hal tersebut akan menimbulkan setidaknya dua implikasi, 

pertama produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang 

menjadi kebutuhan (needs) meskipun belum tentu merupakan 

keinginan (wants) konsumen. Kedua kuantitas produksi tidak akan 

berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi 

yang berlebihan bukan hanya menimbulkan alokasi sumber daya 

ekonomi dan kemubaziran (wastage), tetapi juga menyebabkan 

terkurasnya sumber daya ekonomi secara cepat.
87

  

Menurut Mannan proses produksi usaha kerjasama antara para 

anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi 

kesejahteraan ekonomi mereka. Nilai persaudaraan jika 

diaplikasikan kedalam lingkungan ekonomi, akan melahirkan 

lingkungan kerjasama, bukan persaingan, penyebaran lebih luas 

atau “sosialisasi sarana produksi” bukan konsentrasi maupun 

eksploitasi sumber daya alam dan manusia lebih lanjut.
88
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Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22: 

                       

                      

 

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan 

bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) 

dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-

buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu 

mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu 

mengetahui.”
89

 

 

Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah di muka 

bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT berupa 

kekayaan alam yang sangat melimpah untuk dapat dipergunakan 

sebagai modal berproduksi untuk dapat diolah bagi kemaslahatan 

bersama.
90

  

b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya 

c. Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan 

d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah 

Nilai universal lain dari ekonomi Islam tentang produksi adalah 

perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi 

produksi dan memproduksi dan memanfaatkan output produksi 

pada jalan kebaikan dan tidak mendzalimi pihak lain dan tidak 

mengarahkan kepada kerusakan.
91
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4. Angkatan Kerja dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Prinsip Islam terlihat berbeda dengan mainstream ekonomi 

konvensional yang hanya menekankan pada aspek kualitas profesional 

dengan mengabaikan kualitas moral. Moral selama ini dianggap 

merupakan rangkaian yang hilang dalam kajian ekonomi, maka Islam 

mencoba mengembalikan nilai moral tersebut. Oleh karena itu, 

menurut Islam untuk dapat menjadi pelaku ekonomi yang baik, orang 

tersebut dituntut oleh syarat-syarat berikut yaitu: 

a) Suatu kontrak kerja merupakan janji dan kepercayaan yang tidak 

boleh dilanggar walaupun sedikit. Hal ini memberikan suatu 

jaminan moral yang seandainya ada penolakan kewajiban dalam 

kontrak atau pelayanan yang telah ditentukan. 

b) Seseorang harus bekerja maksimal ketika ia telah menerima gaji 

secara penuh, maka ia dicela apabila tidak memberi kerja yang 

baik. 

c) Dalam Islam kerja merupakan ibadah sehingga memberikan 

implikasi pada seseorang untuk bekerja secara wajar dan 

profesioanal. 

Kitab suci Al-Quran memandang betapa pentingnya produksi 

kekayaan negara, Al-Quran telah memberi penekanan yang lebih 

terhadap peranan tenaga manusia.
92

 Ini dapat dilihat dari petikan ayat 

dalam surat An Najm ayat 39: 

                                                             
92

 Ibid. 



79 
 

              

Artinya: “Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya.” 

 

Berdasarkan ayat tersebut diatas bahwa salah satu cara untuk 

mendapatkan sesuatu dari alam ini adalah melalui kerja keras. 

Kemajuan dan kekayaan manusia dari alam ini tergantung kepada 

usaha. Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja maka semakin 

banyak harta yang diperolehnya. 

Al-Quran menunjukan prinsip tersebut dalam surat Al Anfaal ayat 53 

melalui firman Allah sebagai berikut: 

                                

         

 

Artinya: “Demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak 

akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada 

sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri 

mereka sendiri dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” 

 

Allah SWT memang mengkaruniakan anugerahNya dengan 

percuma tetapi Ia tidak memberikan sewenang-wenangNya. 

Bagaimanapun terdapat peraturan bahwa karunia Allah diberikan 

kepada individu seperti juga kepada Negara. Seseorang atau Negara 

mesti sanggup bekerja keras atau dia tidak akan memperoleh apa-apa 
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dan jika dia berusaha hasilnya akan diperolehdan dia akan mendapat 

ganjaran yang memadai. 

Uraian diatas, maka tidak ada seorang pun individu atau Negara 

dapat hidup dengan makmur tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Jika 

individu atau Negara menunjukkan kemerosotan atau ketidak cukupan 

dalam bekerja, karuniaNya akan ditarik kembali dan disingkirkan dari 

dunia ini. Ini merupakan hukum alam yang universal yang meliputi 

segenap ruang kehidupan. Kejayaan hanya untuk mereka yang bekerja 

keras (untuk mendapatkan lebih banyak harta kekayaan) untuk 

memuaskan kehendak mereka yang senantiasa bertambah. Tidak ada 

kehidupan yang penuh dengan “kebahagian dan karunia” tanpa kerja 

keras. Manusia hendaknya sanggup bekerja bersungguh-sungguh 

untuk mencapai kehidupan yang gembira dan bahagia.
93

 

E. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Endah Puspitarani (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Aglomerasi, Tenaga Kerja Dan ICOR Terhadap Ketimpangan 

Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di D.I.Y Periode 2000-2013 

(Dalam Perspektif Ekonomi Syariah)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh aglomerasi, tenaga kerja dan ICOR terhadap 

ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di D.I.Y periode 2000-
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2013 (dalam perspektif ekonomi syariah). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan Pusat 

Statistik D.I Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah regresi data 

panel analisis fixed effect model. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pada periode tahun 2000-2013, variabel aglomerasi dan tenaga kerja 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif. Sedangkan 

variabel ICOR tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

ketimpangan antar Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta. Nilai koefisien 

determinasi yang diperoleh sebesar 59,51%. Artinya bahwa variabel 

independen (aglomerasi, tenaga kerja dan ICOR) mampu menjelaskan 

variabel dependen (ketimpangan pendapatan) sebesar 59,51% 

sedangkan 40,49% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.
94

 

2. Fatihatun Hasanah (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja Dan Human Capital Investment 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2012-2014”. Penelitian ini merupakan penelitian 

empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari 35 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014. Model 

yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan model fixed 

effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aglomerasi industri 
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tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Angkatan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) 

Human capital investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan nilai R
2
 ditemukan sebesar 0.99%.

95
 

3. Eko Wicaksono Pambudi (2013) dengan judul “Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di 

Provinsi  Jawa Tengah)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa data panel, gabungan dari data 

deret waktu (timeseries) dan data kerat lintang (cross section) dari 35 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2006-2010 

serta alat analisis regresi menggunakan metode Pooled Least Square 

(PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel aglomerasi 

berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, variabel investasi dan angkatan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,  sedangkan variabel human 

capital investment berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.
96
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4. Wisnu Ari Wibowo (2013) dengan judul “Pengaruh Faktor Aglomerasi 

Industri, Angkatan Kerja Dan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

2010”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui letak 

aglomerasi industri di Provinsi Jawa Tengah serta pengaruh dari 

aglomerasi industri, angkatan kerja dan tingkat upah terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2005-2010. Analisis data menggunakan data sekunder berupa data 

panel, gabungan dari data deret waktu (time series) dan kerat lintang 

(cross section) dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

selama tahun 2005-2010 serta alat analisis regresi dengan pendekatan 

Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel aglomerasi industri dan angkatan kerja dan tingkat upah 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
97

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah sebuah model konseptual mengenai 

bagaimana seseorang berteori mengenai hubungan-hubungan antara 

beberapa faktor atau konsep untuk menjawab masalah penelitian.
98

 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu aglomerasi dan 

angkatan kerja. Variabel tersebut termasuk variabel independen dan 
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bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen 

akan diukur dengan alat analisis regresi untuk memperoleh tingkat 

signifikansinya. Aglomerasi akan menyebabkan adanya persaingan 

industri yang selanjutnya akan menyebabkan naiknya harga bahan baku 

dan faktor produksi, dan mengakibatkan biaya per unit mulai naik yang 

berdampak pada relokasi aktivitas ekonomi ke daerah lain yang belum 

mencapai skala produksi maksimum sehingga akan tercipta efisiensi 

produksi dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah 

tersebut.  

Pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana dengan baik apabila jumlah 

dan mutu dari tenaga kerja itu baik. Dengan mutu penduduk yang baik 

maka akan menghasilkan angkatan kerja yang baik pula, selain itu dengan 

adanya pertambahan penduduk maka akan menaikkan jumlah tenaga kerja 

yang kemudian menambah kemungkinan untuk dapat lebih banyak lagi 

berproduksi. Kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi tercermin dari 

jumlah permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu 

wilayah sehingga akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan 

produksi barang/jasa sehingga akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi.
99

  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka 

pemikiran dibawah ini: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
100

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dibutuhkan suatu pengujian 

hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel X 

terhadap variabel Y, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

1. H0 :   Aglomerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung periode 2011-2015. 
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Ha : Aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung periode 2011-2015. 

2. H0 : Angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 

periode 2011-2015. 

Ha : Angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung periode 2011-2015. 
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BAB III 

METODE DAN TEHNIK PENELITIAN 

A. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang mengarahkan peneliti 

untuk memilih pola dan prosedur yang sesuai dalam memperoleh data, 

menganalisinya sampai dengan menyajikan laporan dengan baik dan 

normatif.
101

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 

Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik 

berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu 

mengenai pertumbuhan ekonomi.
102

 Penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan secara kuantitatif, data kuantitatif adalah 

informasi yang dinyatakan berupa satuan angka (numerik), bersifat 

diskrit (bulat/utuh) atau kontinyu (pecahan/interval).
103

 Penelitian 

ini menggali data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung periode 2011-2015, yang terdiri dari data 

aglomerasi, angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi 
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kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Menggunakan metode panel 

data yaitu penggabungan data time series selama kurun waktu lima 

tahun yaitu tahun 2011-2015 dengan data cross section yaitu 14 

kabupaten/kota di Provinsi lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian 

yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterprestasikan.
104

 Deskriptif juga memberi 

gambaran yang secermat mungkin mengenai individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu.
105

  

B. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan 

bersifat siap pakai.
106

 Data sekunder disini merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini, adapun data sekunder 

yang digunakan adalah : 

1. Data PDRB 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung atas dasar harga 

konstan tahun 2010. 
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2. Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha 14 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung periode 2011-2015. 

3. Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

periode 2011-2015. 

4. Data jumlah tenaga kerja sektor industri 14 kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung periode 2011-2015. 

5. Data Penduduk berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja 

14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2011-2015. 

Sumber data dalam penelitian ini secara umum diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung periode 2011-2015. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menghimpun 

secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan didalam kerangka atau 

landasan teori, dan penyusunan hipotesis secara tajam.
107

 Dokumentasi 

yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi 

data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dari 

berbagai sumber antara lain buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait 

dengan penelitian ini. Dalam hal ini data dokumen yang di dapat 

penulis yaitu data-data pertumbuhan ekonomi 14 Kabupaten/Kota di 
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Provinsi Lampung yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung periode 2011-2015. 

2. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan 

dokumentasi juga menggunakan kepustakaan. Teknik kepustakaan 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan 

pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka 

pemikiran secara teoritis.
108

 Penelitian kepustakaan yang dimaksud 

dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan 

pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang penggunaan teori-teori 

yang ada untuk menganalisis data. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek 

penelitian, sedangkan operasional variabel adalah penjelasan mengenai 

cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur 

(mengoperasionalkan) construct menjadi variabel penelitian yang dapat 

dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan 

reflikasi (pengulangan) pegukuran dengan cara yang sama, atau mencoba 

mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.
109

 Dalam 
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penelitian ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel terikat 

(dependent variabel) dan variabel bebas (independent variabel). 

1. Variabel Terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk 

mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besarnya efek 

tersebut dilihat dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-

mengecilnya atau berubahnya variasi yang tampak akibat perubahan 

dari variabel lain.
110

 Dalam penelitian ini variabel terikat yang 

digunakan adalah pertumbuhan ekonomi 14 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung periode 2011-2015. Untuk melihat kontribusi dalam 

perekonomian, variabel pertumbuhan ekonomi dilihat menggunakan 

pendekatan nilai PDRB. Dan PDRB menunjukkan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau 

secara umum PDRB memberikan gambaran kinerja ekonomi makro 

suatu wilayah dari waktu ke waktu. Nilai PDRB yang digunakan 

dalam penelitian ini dihitung menggunakan metode produksi yaitu 

dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang 

diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam 

perekonomian, nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. 
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2. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya 

mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas 

adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin 

diketahui.
111

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara 

lain: 

1) Aglomerasi (X1) 

Aglomerasi merupakan pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi 

(industri) dilokasi-lokasi tertentu dengan dipengaruhi oleh keadaan 

permintaan pasar dan kemungkinan penghematan biaya produksi. 

Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat 

pertumbuhan perekonomian karena pemusatan industri akan 

menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga 

perkembangan industri didaerah tersebut akan  mempengaruhi 

perkembangan daerah-daerah lainnya. 

2) Angkatan Kerja (X2) 

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan 

yang mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Penduduk usia 

kerja menurut BPS yaitu 15 tahun ke atas, pertambahan penduduk 

akan menaikkan jumlah angkatan kerja yang kemudian menambah 

kemungkinan untuk dapat lebih banyak lagi berproduksi. Semakin 

besar jumlah angkatan kerja semakin besar pula kontribusinya 
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dalam memproduksi barang dan jasa. Berikut ini akan dijelaskan 

mengenai variabel-variabel penelitian pada tabel di bawah ini.  

Tabel 3.1 

Daftar Variabel Penelitian 

 

Nama 

Variabel 

Indikator Ukuran Sumber/ 

Referensi 

Skala 

Pengukuran 

Variabel 

Aglomerasi  

(X1) 

 

Proporsi jumlah 

tenaga kerja sektor 

industri di 

kabupaten/kota 

terhadap jumlah 

tenaga kerja sektor 

industri di Provinsi 

Lampung 

Proporsi jumlah 

tenaga kerja sektor 

industri di 

kabupaten/kota 

terhadap jumlah 

tenaga kerja sektor 

industri di Provinsi 

Lampung 

BPS Rasio (%) 

Angkatan 

Kerja  

(X2) 

Jumlah penduduk 

usia 15 tahun ke atas 

yang termasuk 

angkatan kerja 

 

Jumlah penduduk 

usia 15 tahun ke atas 

yang termasuk 

angkatan kerja 

BPS Rasio (Jiwa) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y) 

Pertumbuhan PDRB 

Provinsi Lampung 

Atas Dasar Harga 

Konstan Tahun 2010 

Pertumbuhan PDRB 

Provinsi Lampung 

Atas Dasar Harga 

Konstan Tahun 2010 

BPS Rasio (%) 

 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
112

 Populasi 

yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh laporan data aglomerasi, 
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angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Sampel 

adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang 

digunakan untuk penelitian.
113

 Dalam hal ini penulis menggunakan sampel 

lima tahun yaitu dari tahun 2011-2015. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini 

adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.
114

 Adapun alasan pemilihan 

sampel dalam penelitian ini adalah data yang diterbitkan dari BPS Provinsi 

Lampung Periode 2011-2015. 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa 

data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data merupakan 

suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta 

kekritisan dari peneliti.
115

 Model analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi. Analisis regresi bertujuan menganalisis 

besarnya pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat 

(dependent). Alat uji analisis data menggunakan analisis data panel karena 

data provinsi Lampung dibagi menurut Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 14 

Kabupaten/Kota. Untuk keabsahan data maka sebelumnya data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung akan di uji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 
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1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal atu tidak.
116

 Uji normalitas data dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogrof Smirnov satu arah. Dalam 

buku Gozali untuk mendeteksi normalitas data juga diuji dengan 

uji Kolmogrof Smirnov dilihat dari nilai residual. Dikatakan normal 

bila nilai residual yang dihasilkan diatas nilai signifikan yang 

ditetapkan.
117

 Dengan pengambilan keputusan: 

1) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal 

2) Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
118

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel  independen yang memiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat.
119

 Dan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara variabel bebas (independen), apabila terjadi korelasi antara 
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variabel bebas maka terdapat problem multikolinieritas 

(multikol).
120

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan pada periode pengamatan 

lainnya. Menurut Gujarati dalam Prima bahwa masalah 

heteroskedastisitas biasanya terjadi dalam data cross section 

dibandingkan dengan data time series.
121

 Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan uji park untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Uji park pada prinsipnya meregres residual 

yang dikuadratkan dengan variable bebas pada model, dengan 

ketentuan: 

1) Jika t-statistik >  t-tabel atau nilai probabilitas < 0,05 maka ada 

heteroskedastisitas 

2) Jika t-statistik <  t-tabel atau nilai probabilitas  > 0,05 maka 

tidak ada heteroskedastisitas 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data 

deretan waktu) atau ruang (data cross sectional). Uji ini dilakukan 

untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang 
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dengan kesalahan pengganggu waktu atau ruang sebelumnya.
122

 

Jika data tidak memiliki masalah autokorelasi maka persamaan 

tersebut baik atau layak. Jika Obs*R-squared < 0,05 maka asumsi 

ditolak, tapi jika Obs*R-squared > 0,05 maka asumsi diterima dan 

tidak ada autokorelasi. 

2. Analisis Data Panel 

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis panel data dengan 

menggunakan program Eviews 8. Analisis data panel merupakan 

analisis data yang berstruktur urut waktu (time series) sekaligus kerat 

lintang (cross section).
123

 Menurut Wanner regresi panel merupakan 

sekumpulan tehnik untuk memodelkan pengaruh peubah penjelas 

terhadap peubah respon pada data panel.
124

 Data panel dapat 

menjelaskan dua macam informasi yaitu: informasi cross section pada 

perbedaan antar subjek, dan informasi time series yang merefleksikan 

perubahan pada waktu. Maka jika kedua data tersebut tersedia maka 

data panel dapat digunakan. Keuntungan menggunakan analisis data 

panel antara lain:
125

 

a. Memberikan jumlah pengamatan yang besar pada penelitian, 

meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), data 
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memiliki variabelitas yang besar, mengurangi kolineritas antara 

variable penjelas. 

b. Dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat 

diberikan jika hanya menggunakan data time series atau cross 

section saja. 

c. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam 

inferensi perubahan dinamis jika dibandingkan dengan cross 

section. Dalam model panel data, persamaan model dengan 

menggunakan data cross section dapat ditulis dengan: 

Yi = βo + β1 + εi ; i = 1, 2, … , N ….. 

Dimana : N adalah banyaknya data cross section 

Sedangkan persamaan model dengan time series adalah: 

Yt = βo + β1 X1 + εi ; t = 1, 2, … , T ….. 

Dimana : T adalah banyaknya data time series  

Data panel merupakan gabungan dari time series dan cross section 

maka dapat diambil model yaitu: 

Yit = β0 + β1Xit + εit …… 

 i = 1, 2, …, N ; t =1, 2, …, T 

Dimana : 

N : banyaknya observasi 

T : banyaknya waktu 

N x T : banyaknya data panel 
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Secara umum terdapat dua model pendekatan dalam data panel 

yaitu model tanpa pengaruh (common effect) dan model dengan 

pengaruh (fixed effect dan random effect). Dalam penelitian ini 

model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) karena 

jumlah N besar sedangkan T kecil. Selain itu data cross section 

dalam penelitian ini tidak dapat diambil secara acak oleh karena itu 

harus menggunakan asumsi Fixed Effect Model. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan 

merupakan penuntun untuk melakukan penelitian.
126

 Apabila uji 

statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak), 

pengujian tersebut bermakna signifikan. Sedangkan disebut tidak 

signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 

diterima.
127

 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Uji T (Parsial) adalah pengujian koefisien regresi parsial 

individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) secara individual mempengaruhi variabel 

dependen (Y).
128

 Dan untuk menguji koefisien regresi secara 

parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
129

 

Dengan kriteria: 
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1) Jika sig > 0,05 maka H0 diterima 

2) Jika sig < 0,05 maka H0 ditolak.
130

 

b. Uji F (Simultan) 

Nilai statistik F adalah untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimaksudkan dalam persamaan regresi 

secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel maka H0 ditolak dan Ha 

diterima yang berarti secara bersama-sama variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Dengan kriteria: 

1) Jika Fhitung > Ftabel , maka H0 ditolak dan Ha diterima 

2) Jika Fhitung < Ftabel , maka H0 diterima dan Ha ditolak.
131

 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel independen.
132

 

                                                             
130

 Wiratna Sujarweni, Op.Cit. h. 162. 
131

 Wiratna Sujarweni, Op.Cit. h. 228. 
132

 Ibid. h. 45-48. 



101 
 

BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Provinsi Lampung 

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, 

Indonesia. Ibukotanya terletak di Bandar Lampung, sebelah utara 

berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung 

memiliki Pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan 

Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti pasar ikan (Teluk Betung), 

Tarahan dan Kalianda di Teluk Betung. Bandar Udara utama adalah 

“Raden Intan II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 km dari Ibukota 

melalui jalan Negara menuju Kotabumi, dan lapangan terbang AURI 

terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Secara geografis 

Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur-Barat berada 

antara : 103  40  - 105  50  Bujur Timur Utara-Selatan berada antara : 6  

45  - 3  45  Lintang Selatan.
133

 Sedangkan di Teluk Selaka adalah Kota 

Agung (Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula 

pelabuhan nelayan seperti Pelabuhan Meringgai dan Ketapang. Di 

samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal 

nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di 

Samudera Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. 
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2. Geografi Provinsi Lampung 

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km
2
 dan terletak di 

antara 105 45 -103 48  BT dan 3 45 -6 45  LS. Daerah ini di sebelah 

barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah Timur dengan 

Laut Jawa. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi 

Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di 

antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, 

Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau 

Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tapang dan Pulau Pisang 

yang termasuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat.
134

 

Keadaan alam Lampung di sebelah Barat dan Selatan, di sepanjang 

pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari 

jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan 

dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah Timur, di 

sepanjang tepi Laut Jawa terus ke Utara merupakan perairan yang luas. 

Hutan-hutan besar di dataran rendah dapat dikatakan sudah habis 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pertanian, untuk para 

transmigran yang terus-menerus memasuki daerah ini. Kayu-kayu hasil 

hutan diekspor ke luar negeri, dan hutan-hutan yang masih ada yang 

tanahnya dapat dikatakan belum banyak dibuka sebagian besar terletak 

disebelah Barat, di daerah Bukit Barisan Selatan. 
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Beberapa Kota di daerah Provinsi Lampung yang tingginya 50 m 

lebih dari permukaan laut adalah: Tanjung Karang (96 m), Kedaton 

(100 m), Metro (53 m), Gisting (480 m), Negeri Sakti (100 m), 

Pringsewu (50 m), Pekalongan (50 m), Batanghari (65 m), Punggur 

(50 m), Padang Ratu (56 m), Wonosobo (50 m), Kedondong (80 m), 

Sidomulyo (75 m), Kasui (200 m), Sri Menanti (320 m), dan Kota 

Liwa (850 m).
135

  

3. Sejarah Provinsi Lampung 

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian 

menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi 

Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi 

Sumatera Selatan. Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 

tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi 

Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka 

telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna 

kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di 

Nusantara ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung 

tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.
136

 

Bandar lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung merupakan 

gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung. Provinsi 

Lampung memiliki populasi penduduk di tahun 2010 sebanyak 
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7.608.405 jiwa. Secara administrasi Provinsi Lampung memiliki lima 

belas Kabupaten/Kota, yang kemudian terbagi kepada beberapa 

kecamatan. Dan secara umum adat masyarakat Lampung dibedakan 

menjadi dua yaitu masyarakat adat Saibatin dan adat Pepadun. 

4. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung 

Masyarakat pesisir Lampung kebanyakan nelayan dan bercocok 

tanam. Sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun lada, kopi, 

cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Provinsi Lampung fokus pada 

pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, 

karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu dan lain-

lain. Dan dibeberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti 

tambak udang yang lebih menonjol bahkan untuk tingkat nasional dan 

internasional. Selain hasil bumi Lampung juga merupakan kota 

pelabuhan karena Lampung adalah pintu gerbang untuk masuk ke 

pulau Sumatera. Dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah banyak 

industri-industri seperti di daerah pesisir Panjang, daerah Natar, 

Tanjung Bintang, Bandar Jaya, dan lain-lain. Selain itu, dengan adanya 

industry-industri maka akan membutuhkan banyak sumber daya 

manusia salah satunya yaitu angkatan kerja yang kemudian aktif dalam 

memproduksi barang dan jasa, sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. 
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B. Gambaran Hasil Penelitian 

Penelitian ini menganalisis pengaruh aglomerasi dan angkatan kerja 

terhadap pertumbuhan ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. 

Dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rentang 

waktu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Alat pengolahan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) 

komputer Eviews 8 dengan metode analisis fixed effect model. Oleh karena 

itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari 

pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan angkatan kerja yang terjadi di 

Provinsi Lampung. 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung 

dapat dilihat salah satunya melalui PDRB. Nilai PDRB yang 

digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. 

PDRB tertinggi pada kurun waktu 2011-2015 diduduki oleh 

Kabupaten Lampung Tengah, hal ini dikarenakan Kabupaten Lampung 

Tengah merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di 

Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk sebesar 1.239.096 jiwa 

pada tahun 2015. Dan Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah 

satu Kabupaten dengan luas wilayah terluas ketiga di Provinsi 

Lampung yaitu 3.802,68 km
2
. Luas wilayah terluas pertama diduduki 

oleh Kabupaten Lampung Timur yaitu 5.325,03 km
2
, dan terluas kedua 

yaitu Kabupaten Way Kanan dengan luas lahan sebesar 3.921,63 km
2
. 
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Dan kegiatan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah juga maju 

sehingga wajar jika nilai PDRBnya tertinggi di Provinsi Lampung. 

Nilai PDRB Kabupaten Lampung Tengah berturut-turut yaitu 

30.867.150 (juta rupiah), 32.702.372 (juta rupiah), 34.815.762 (juta 

rupiah), 36.793.367 (juta rupiah), dan 38.772.799 (juta rupiah). 

Adapun PDRB terendah selama tahun 2011-2015 diduduki oleh Kota 

Metro dengan nilai PDRB berturut turut yaitu 2.695.657 (juta rupiah), 

2.876.025 (juta rupiah), 3.074.122 (juta rupiah), 3.262.472 (juta 

rupiah), dan 3.453.353 (juta rupiah).  

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Lampung pada tahun 

2011-2015 diduduki oleh Kabupaten Tanggamus dengan rata-rata 

pertumbuhan yaitu sebesar 6,64%, diikuti oleh Kota Bandar Lampung 

sebesar 6,61%, kemudian Kota Metro sebesar 6,32%, dan Kabupaten 

Pringsewu sebesar 6,00%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah 

di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 diduduki oleh Kabupaten 

Lampung Barat dengan rata-rata pertumbuhannya yaitu -2,06%. Akan 

tetapi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung sendiri mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif namun cenderung meningkat di 

tahun 2011-2015, dan rata-rata pertumbuhan ekonominya termasuk 

kedalam pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan 

rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten-kabupaten dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti: kabupaten Tanggamus, 
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Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan lain sebagainya. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Lampung Tahun 2011-2015 (Dalam Satuan Persen) 

Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata 

Lampung Barat 6,67 -34,72 6,87 5,59 5,29 -2,06 

Tanggamus 5,87 9,19 6,76 5,89 5,50 6,64 

Lampung Selatan 5,81 5,96 6,41 5,81 5,37 5,87 

Lampung Timur 5,57 4,24 8,96 2,87 4,60 5,24 

Lampung Tengah 6,02 5,95 6,46 5,68 5,38 5,89 

Lampung Utara 5,38 5,64 6,46 5,79 5,43 5,74 

Way Kanan 5,31 5,55 5,28 5,65 5,27 5,41 

Tulang Bawang 5,24 5,29 6,75 5,52 5,02 5,56 

Pesawaran 5,52 5,87 6,20 5,59 5,11 5,65 

Pringsewu 6,20 6,44 6,43 5,74 5,22 6,00 

Mesuji 4,93 5,57 6,18 5,69 5,23 5,52 

Tulang Bawang Barat 5,03 5,75 6,37 5,48 5,35 5,59 

Bandar Lampung 6,29 6,65 6,90 6,91 6,32 6,61 

Metro  6,04 6,69 6,89 6,13 5,85 6,32 

Provinsi Lampung 6,56 6,44 5,77 5,08 5,13 5,79 

Sumber : BPS Lampung, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015, diolah. 

2. Aglomerasi 

Aglomerasi timbul karena adanya pelaku ekonomi yang berusaha 

memperoleh penghematan aglomerasi baik karena penghematan 

urbanisasi maupun penghematan lokalisasi dengan mengambil lokasi 

yang saling berdekatan satu sama lain. Aglomerasi juga memberikan 

dua dampak yakni dampak positif dan dampak negatif, dampak positif 
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dari adanya aglomerasi dapat berupa berkembangnya industri-industri, 

tersedianya jasa dan hiburan, terbentuknya industri baru, maupun 

perluasan jasa-jasa lokal dengan biaya per unit lebih rendah. 

Sedangkan dampak negatif bagi wilayah aglomerasi terjadi ketika 

proses aglomerasi di suatu wilayah mencapai skala ekonomis yang 

maksimum tetapi ekspansi tetap dilakukan setelah melewati titik 

maksimum tersebut sehingga tidak ada lagi manfaat positif yang dapat 

diperoleh dari adanya aglomerasi. Analisa aglomerasi dalam penelitian 

ini menggunakan Indeks Ballasa, semakin tinggi nilai Indeks Ballasa 

menunjukkan aglomerasi yang semakin kuat. Aglomerasi dikatakan 

kuat apabila angka indeks ballasa diatas 4, rata-rata atau sedang bila 

nilainya antara 2 sampai 4. Lemah bila nilainya di antara 1 sampai 2, 

sedangkan nilai 0 sampai 1 berarti tidak terjadi aglomerasi atau 

wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk 

terjadinya aglomerasi. Adapun untuk mengetahui wilayah aglomerasi 

di Provinsi Lampung dapat lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Wilayah Aglomerasi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 

Tahun 2011-2015 

 

Tingkat Aglomerasi Wilayah 

Kuat (>4) – 

Sedang (2 – 4) Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu. 

Lemah (1 – 2) Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung 

Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten 

Waykanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten 

Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, Kota Metro. 
Sumber : BPS, Indikator Tenaga Kerja Lampung Tahun 2011-2015, diolah. 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa wilayah yang terjadi 

aglomerasi tingkat sedang hanya terjadi di dua Kabupaten yaitu 

Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu. Adapun 

aglomerasi tingkat lemah terjadi di sepuluh Kabupaten/Kota, 

diantaranya Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung 

Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waykanan, Kabupaten 

Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, Kota Metro. Dapat 

dinyatakan bahwa masih terdapat dua Kabupaten yang belum 

mengalami aglomerasi. Hal ini menandakan bahwa kegiatan industri di 

Provinsi Lampung secara keseluruhan masih tergolong rendah, ini 

dikarenakan Provinsi Lampung masih di dominasi oleh sektor 

pertanian. 

3. Angkatan Kerja 

Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan proyeksi penduduk 

tahun 2015 sebanyak 8.117.268 jiwa yang terdiri atas 4.162.437 jiwa 

penduduk laki-laki dan 3.954.831 jiwa penduduk perempuan. 

Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, 

penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,13%. 

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 

penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. 

Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2015 mencapai 234 
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jiwa/km
2
, artinya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya akan 

berpengaruh pada pertumbuhan tenaga kerja.
137

 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut 

Kabupaten/Kota Dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu Di Provinsi 

Lampung Agustus 2011-2015 (Dalam Satuan Jiwa) 

Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 

Lampung Barat 205.048 251.656 235.022 231.785 156.231 

Tanggamus 261.780 273.316 256.752 288.269 280.783 

Lampung Selatan 436.726 404.018 411.007 439.679 414.121 

Lampung Timur 471.502 466.562 449.048 475.927 495.218 

Lampung Tengah 580.330 604.537 591.204 635.568 632.624 

Lampung Utara 279.399 263.951 255.696 299.052 279.580 

Way Kanan 196.378 195.860 203.115 216.620 211.029 

Tulang Bawang 191.367 185.654 178.229 199.425 189.682 

Pesawaran 193.268 175.291 181.422 196.209 186.217 

Pringsewu 176.556 162.298 165.826 170.479 179.623 

Mesuji 91.360 85.837 79.644 90.816 87.951 

Tulang Bawang Barat 121.755 123.178 122.314 123.978 130.111 

Bandar Lampung 418.820 376.265 397.648 420.261 445.064 

Metro  71.777 69.474 68.583 69.868 71.239 

Provinsi Lampung 3.696.066 3.637.897 3.595.510 3.857.936 3.759.473 

 

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Lampung Tahun 2011-2015, diolah. 

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung dari tahun 2011 

hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. 

Pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung sebesar 

3.696.066 jiwa, kemudian menurun pada tahun 2012 dan tahun 2013 
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masing-masing sebesar 3.637.897 jiwa dan  jiwa, kemudian meningkat 

kembali pada tahun 2014 sebesar 3.857.936 jiwa dan mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2015 sebesar 3.759.473 jiwa. Dengan 

naik-turunnya jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung dapat 

menunjukan adanya pengaruh dari angkaten kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung 

tahun 2015, jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung tertinggi 

diraih oleh Kabupaten Lampung Tengah yaitu mencapai 632.624 jiwa.  

Gambar 4.1 

Angkatan Kerja Menurut BPS 
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C. Analisis Data 

1. Analisis Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang 

baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang 

memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak maka dilakukan uji Jarque-Bera. Hasil uji J-B 

test dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Jarque-Bera  
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  Sumber : Eviews 8 diolah tahun 2017. 

Pada gambar 4.2 di atas menunjukkan nilai Jarque Bera adalah 

334,9480 > 0,05 yang berarti bahwa ketiga variabel data tersebut 

masing-masing menolak H0 dan menerima Ha, sehingga data 

berdistribusi secara normal. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan dalam suatu variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. 

Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 AGLOMERASI 
ANGKATAN_

KERJA 

AGLOMERASI  1.000000  0.085667 

ANGKATAN_KERJA  0.085667  1.000000 

Sumber : Eviews 8 diolah tahun 2017. 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan 

bahwa adanya kemiripan antara variabel aglomerasi dengan 

variabel angkatan kerja yang berarti kedua variabel tersebut 

mempunyai korelasi yang kuat. Nilai dari uji Multikolinieritas pada 

uji asumsi klasik ini adalah 0,085667 yang berarti nilainya masih 

kurang dari atau di bawah (<0,85), sehingga tidak terjadi 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang 

lain. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukkan uji park yang disajikan pada table di 

bawah ini: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Park 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/19/17   Time: 16:34   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.288762 0.392892 0.734965 0.4655 

AGLOMERASI 0.215431 0.402697 0.534969 0.5949 

ANGKATAN_KERJA 0.941276 0.862824 1.090924 0.2802 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.437754     Mean dependent var 0.574717 

Adjusted R-
squared 0.281574     S.D. dependent var 0.770235 

S.E. of regression 0.652851     Akaike info criterion 2.182696 

Sum squared resid 23.01559     Schwarz criterion 2.696638 

Log likelihood -60.39438     Hannan-Quinn criter. 2.386840 

F-statistic 2.802886     Durbin-Watson stat 1.969734 

Prob(F-statistic) 0.002830    
     
     

Sumber : Eviews 8 diolah tahun 2017. 

Dari hasil perhitungan dengan uji parkterlihat bahwa tidak ada 

variabel independen yang signifikan secara statistik (probability > 

0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu waktu atau ruang 

sebelumnya. Jika data tidak memiliki masalah autokorelasi maka 

persamaan tersebut baik atau layak. Dan jika Obs*R-squared < 
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0,05 maka asumsi ditolak, tapi jika Obs*R-squared > 0,05 maka 

asumsi diterima dan tidak ada autokorelasi. Hasil output uji 

autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Autokorelasi 

Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test  
  
  F-statistic 

Obs*R-squared 
                                                               1.252730 
                                                               2.784415 

  
  Sumber : Eviews 8 diolah tahun 2017. 

Jika Obs*R-squared < 0,05 maka asumsi ditolak, karena 

Obs*R-squared = 0,258149 > 0,05 maka asumsi diterima. 

Kesimpulanya adalah dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi dalam model regresi. 

2. Analisis Data Panel 

Estimasi panel data dengan menggunakan Fixed Effect Model 

dapat dilihat pada tabel 4.7 hasil regresi menunjukkan bahwa pada 

tingkat signifikansi 0,05 variabel aglomerasi (X1), dan Angkatan Kerja 

(X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 

(Y). Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,258149 menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung 

mampu dijelaskan oleh variabel aglomerasi dan variabel angkatan 

kerja sebesar 25,81 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Berikut ini disajikan hasil 

regresi aglomerasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 
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14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 dengan 

metode pendekatan analisis Fixed Effect Model (FEM) pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi Fixed Effect Model 

   
   Variable Coefficient Prob.   
   
   C 4.791261 0.0000 

AGLOMERASI 0.784932 0.2478 

ANGKATAN_KERJA 2.879261 0.0505 
   
        R-squared 0.258149 

Sumber : Eviews 8 diolah tahun 2017. 

3. Analisis Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Uji t-statistik menunjukkan pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain adalah konstan. Pengaruh aglomerasi dan angkatan 

kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.8 

Hasil t-Statistik 

   
   Variable Coefficient t-Statistic 
   
   C 4.791261 7.309828 

AGLOMERASI 0.784932 1.997382 

ANGKATAN_KERJA 2.879261 2.000276 
   
        R-squared 0.258149 

Sumber : Eviews 8 diolah tahun 2017. 
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Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, 

terlebih dahulu menentukan ttabel dengan signifikansi 5% 

berdasarkan uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df) n - 1 atau 70 - 1 = 

69. Dengan pengujian 2 sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk 

ttabel adalah 1,99495. Dari hasil t-statistik pada variabel aglomerasi 

menghasilkan nilai thitung sebesar 1,997382 artinya thitung lebih besar 

dari ttabel (1,997382 > 1,99495). Dari hasil tersebut berarti bahwa 

Ha diterima dan H0 ditolak sehingga dengan hasil uji ini dapat 

dinyatakan bahwa aglomerasi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung. Sedangkan dari hasil t-statistik pada variabel 

angkatan kerja menghasilkan nilai thitung sebesar 2,000276 artinya 

thitung lebih besar dari ttabel (2,000276 > 1,99495). Dari hasil tersebut 

berarti bahwa Ha diterima dan H0 ditolak sehingga dengan hasil uji 

ini dapat dinyatakan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung. 

b. Uji F (Simultan) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen aglomerasi (X1) dan angkatan kerja (X2) secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen pertumbuhan ekonomi (Y). Dengan menentukan 

pengujian terlebih dahulu Ftabel berdasarkan signifikansi 5% 
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dimana N1 = 2 (k-1 = 3-1) dan N2 = 64 (n-k = 70-6), maka hasil 

yang diperoleh untuk Ftabel sebesar 3,14. Dari hasil regresi 

pengaruh aglomerasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 

diperoleh F-statistik sebesar 12,52730 artinya Fhitung lebih besar 

dari Ftabel (12,52730 > 3,14) maka Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara 

simultan ada pengaruh yang signifikan antara aglomerasi dan 

angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota 

di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dari hasil regresi 

yang disajiakan dalam tabel 4.7 diatas, diketahui R-squared (R²) 

adalah 0.258149. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan 

variabel independen (aglomerasi dan angkatan kerja) dalam 

menerangkan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi 14 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015) adalah 

sebesar 25,81%. Sedangkan 74,19% nya dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.  
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D. Pembahasan 

1. Pengaruh Aglomerasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2011-2015 

Aglomerasi adalah pemusatan berbagai industri ke dalam suatu 

tempat tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru 

pada tempat tersebut. Yang menjadi permaslahannya adalah bahwa 

jika ditinjau dari aspek lokasi, pembangunan ekonomi daerah 

seringkali tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi 

(pemusatan) pada daerah-daerah pusat pertumbuhan. Dan kemudian 

pada gilirannya daerah-daerah pusat pertumbuhan akan mempengaruhi 

daerah-daerah yang lambat perkembangannya. Terjadinya aglomerasi 

industri tentu saja akan membawa beberapa dampak positif antara lain: 

(1) adanya keuntungan skala ekonomis tertentu, dan (2) adanya 

keuntungan dalam penghematan biaya. Secara konseptual, keuntungan 

skala ekonomis ini dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu: 

a) Keuntungan internal perusahaan, keuntungan ini muncul karena 

adanya faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya 

dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. Jika faktor-faktor produksi 

tersebut digunakan dalam jumlah yang lebih besar, maka biaya 

produksi per unitnya akan menjadi lebih rendah dan sebaliknya. 

b) Keuntungan lokalisasi, keuntungan ini berhubungan dengan 

sumber bahan baku atau pasar. Artinya dengan semakin 

bertambahnya jumlah industri dalam satu daerah, maka setiap 
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industri dapat menjadi sumber bahan baku atau bahkan menjadi 

pasar bagi industri yang lain. 

c) Keuntungan eksternal, adanaya aglomerasi beberapa industri dalam 

suatu daerah akan mengakibatkan banyak tersedia tenaga terampil 

yang sesuai dengan kualifikasi industri. Disisi lain aglomerasi 

tersebut juga akan mendorong didirikannya perusahaan jasa 

pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri. 

Disamping itu aglomerasi juga mempunyai beberapa keuntungan 

lain, salah satunya adalah menurunnya biaya transportasi. Semakin 

berkembangnya jumlah industri pada suatu daerah akan mendorong 

didirikannya perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitas 

pendukungnya. Dengan adanya fasilitas tersebut industri-industri 

tidak perlu menyediakan atau mengupayakan jasa angkutan sendiri 

karena jika suatu industri itu menyediakan jasa angkutan sendiri 

akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Munculnya aglomerasi di suatu wilayah akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi 

produksi. Dan aglomerasi dapat diukur dengan menggunkana konsep 

proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri di kabupaten/kota terhadap 

jumlah tenaga kerja sektor industri dalam suatu provinsi. Sehingga 

penghematan aglomerasi sebagai penghematan akibat adanya lokasi 

yang berdekatan (economies of proximity) yang diasosiasikan dengan 

pengelompokan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen secara spasial 
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untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi 

dan komunikasi. Dan keuntungan lain yang muncul yaitu karena 

penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersama 

seperti: listrik, pergudangan, telepon, air minum, dan utilitas lainnya 

yang menunjang kegiatan operasi perusahaan. Alasan utamanya adalah 

karena penggunaan fasilitas secara bersama akan dapat menurunkan 

biaya karena dapat ditanggung secara bersama. Hal ini berarti suatu 

industri dapat mengakibatkan terkumpulnya faktor-faktor pendukung 

industri tersebut dan terkonsentrasinya kegiatan industri di wilayah 

tertentu yang akan menciptakan aglomerasi yang membawa pengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung tahun 2011-2015. 

2. Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2011-2015 

Angkatan kerja merupakan penduduk berumur 15 tahun ke atas 

yang kegiatan utama bekerja, dan atau sementara tidak bekerja (pada 

saat referensi waktu survei), dan atau sedang menganggur (tidak punya 

pekerjaan). Angkatan kerja akan terbentuk menjadi besar apabila suatu 

daerah mempunyai jumlah penduduk yang besar juga. Pertumbuhan 

penduduk yang besar memiliki kecenderungan membawa pertumbuhan 

ekonomi yang lambat apabila tidak dapat mengatasi angkatan kerja 

yang tidak dapat terserap kedalam lapangan pekerjaan. Dengan mutu 

penduduk dan tenaga kerja yang baik, maka akan menghasilkan 
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angkatan kerja yang baik pula. Dengan semakin besarnya jumlah 

angkatan kerja seharusnya dapat dijadikan alat bantu oleh pemerintah 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, hal 

ini dapat dilakukan apabila tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup 

luas untuk angkatan kerja. 

3. Pengaruh Aglomerasi Dan Angkatan Kerja Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 

Periode 2011-2015 

Perkembangan aglomerasi dan angkatan kerja di Provinsi 

Lampung masih termasuk dalam kategori rendah dibandingkan dengan 

Provinsi-Provinsi lain di Pulau Sumatera. Begitu juga dengan 

pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi adalah upaya 

peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, 

yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pada 

dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

yaitu: (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas 

tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. 

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 

berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi 

dibandingkan apa yang dicapai pada masa sebelumnya. 
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Adapun hasil penelitian ini terkait pengaruh aglomerasi dan 

angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan regresi melalui 

pendekatan Fixed Effect Model (FEM) pada variabel aglomerasi 

diperoleh nilai koefisien sebesar 0,784932 dan bertanda positif 

artinya bahwa setiap kenaikan 1 (satu) aglomerasi maka 

pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 78,49 

persen. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti 

terjadi hubungan positif antara aglomerasi dengan pertumbuhan 

ekonomi. Jika semakin terpusatnya aglomerasi disetiap wilayah 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung maka semakin meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 

Sebaliknya, jika semakin berkurang terpusatnya aglomerasi 

disetiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung maka 

semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Sedangkan untuk variabel 

angkatan kerja diperoleh nilai koefisien sebesar 2,879261 dan 

bertanda positif artinya bahwa setiap kenaikan 1 persen angkatan 

kerja maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan 

sebesar 2,879261. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif 

berarti terjadi hubungan positif antara angkatan kerja dengan 

pertumbuhan ekonomi. Jika semakin banyak jumlah angkatan kerja 
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disetiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung maka 

semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung. Sebaliknya, jika semakin berkurangnya jumlah 

angkatan kerja disetiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung maka semakin menurun pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. 

Adapun persamaan hasil linier adalah: 

Y = 4.791261 + 0,784932 X1 + 2,879261 X2 

Dimana : 

Y = Variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) 

X1 = Variabel independen (aglomerasi) 

X2 = Variabel independen (angkatan kerja) 

2) Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parameter individual (uji 

T) pada variabel aglomerasi menghasilkan nilai thitung sebesar 

1,997382 artinya thitung lebih besar dari ttabel (1,997382 > 1,99495). 

Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha diterima dan H0 ditolak 

sehingga dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa aglomerasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-

2015. Sedangkan pada variabel angkatan kerja menghasilkan nilai 

thitung sebesar 2,000276 artinya thitung lebih besar dari ttabel (2,000276 

> 1,99495). Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha diterima dan H0 

ditolak sehingga dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa 
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angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung 

tahun 2011-2015. 

3) Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan 

nilai Fhitung sebesar 12,52730 sedangkan untuk Ftabel sebesar 3,14 

artinya Fhitung lebih besar dari Ftabel (12,52730 > 3,14) maka Ha 

diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama atau secara simultan ada pengaruh yang signifikan 

antara aglomerasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-

2015. 

4) Berdasarkan uji determinasi, diketahui koefisien determinasi (R
2
) 

adalah 0.258149. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan 

variabel independen dalam penelitian untuk menerangkan variabel 

dependen adalah sebesar 25,81%. Sedangkan 74,19% nya 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian 

ini. 

Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa 

“ada pengaruh yang signifikan dari aglomerasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015”. 

Dimana aglomerasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung tahun 2011-2015. Dan “ada pengaruh positif yang signifikan 
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dari angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota 

di Provinsi Lampung tahun 2011-2015”.  

Variabel aglomerasi yang mempunyai pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 

2011-2015 hasilnya berbeda dengan penelitian yang dilakukkan oleh 

Fatihatun Hasanah yang menyatakan bahwa aglomerasi industri tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi, hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian yang dilakukkan oleh Wisnu Ari Wibowo tentang pengaruh 

faktor aglomerasi industri, angkatan kerja dan tingkat upah terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2005-2010. Dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa aglomerasi 

industri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Yang kemudian diperkuat kembali dari 

landasan teori-teori lokasi tradisional yang berpendapat bahwa kluster 

(pengelompokan) industri muncul terutama akibat minimisasi biaya 

transport atau biaya produksi. Hal ini yang menyebabkan penyebaran 

industri tidak merata, disatu sisi aglomerasi di perdesaan memberikan  

kemudahan akses memperoleh bahan baku dan di sisi lain aglomerasi 

di perkotaan memberikan pendapatan yang besar serta investasi yang 

tinggi bagi industri. Munculnya aglomerasi di suatu wilayah akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena 

terciptanya efisiensi produksi. 
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Variabel angkatan kerja yang mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung tahun 2011-2015, hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukkan oleh Eko Wicaksono Pambudi tentang 

analisis pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa Tengah tahun 2006-2010. Yang 

kemudian diperkuat kembali menurut Sukirno, yang menyatakan 

bahwa penduduk merupakan faktor penting dalam peningkatan 

produksi dan kegiatan ekonomi kerena dalam penyediaan lapangan 

kerja, tenaga ahli dan usahawan diperoleh dari penduduk itu sendiri. 

angkatan kerja akan terbentuk menjadi besar apabila suatu daerah 

mempunyai jumlah penduduk yang besar juga. Pertumbuhan penduduk 

yang besar memiliki kecenderungan membawa pertumbuhan ekonomi 

yang lambat apabila tidak dapat mengatasi angkatan kerja yang tidak 

dapat terserap kedalam lapangan pekerjaan. Jadi, menurut Sukirno 

penduduk merupakan faktor penting karena penduduk yang besar akan 

membentuk angkatan kerja yang besar juga. Sehingga pemerintah 

Provinsi Lampung harus terus meningkatkan lapangan pekerjaan agar 

angkatan kerja yang bekerja dapat terserap dalam perekonomian yang 

nantinya akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Lampung. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 
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dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan 

kemakmuran masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah akan 

menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan 

direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai 

dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas 

ekonomi yang akan membentuk nilai absolute Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan nilai relatif perubahan PDRB ini yang 

disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu daerah 

atau Negara dikatakan mengalami suatu perubahan atau pertumbuhan 

apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada yang 

dicapai dari tahun-tahun sebelumnya. 

4. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Aglomerasi dan 

Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2011-2015 

Ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai 

sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa 

memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu ilmu ekonomi 

Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu 

kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi). 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi.
138

 Dan tujuan 

                                                             
138

 Directory.umm.ac.id, Ibnu Khaldun dan Teori Ekonomi diakses 20 Februari 2017. 
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pembangunan ekonomi dalam Islam yaitu membangun ekonomi yang 

kuat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (QS. Al-Anfaal: 60). 

                             …  

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa 

saja yang kamu sanggupi.” 

 

Ayat diatas disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks persiapan 

jihad. Suatu negara yang sedang berjihad harus memiliki kekuatan 

ekonomi untuk mendukung keberhasilan berjihad. Hal ini menyatakan 

bahwa perintah (wajib) melakukan jihad sekaligus dipahami sebagai 

perintah membangun ekonomi.
139

 Berdasarkan pengertian di atas, 

maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat 

nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak 

dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut 

misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek 

buruk dan membahayakan manusia. Dan pertumbuhan ekonomi harus 

berlandaskan nilai-nilai iman, takwa dan konsistensi serta ketekunan 

untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. 

Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk 

mengejar segala ketertinggalan yang disesuaikan dengan prinsip 

syariah. 

                                                             
139

 Endah Puspitarani, “Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, dan ICOR 

Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di D.I.Y Periode 2000-2013: Dalam 

Perspektif Ekonomi Syariah”. (Skripsi Program Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), h. 1. 
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Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 14 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015, ada beberapa 

faktor yang mempengaruhinya secara signifikan, yaitu aglomerasi dan 

angkatan kerja. Dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung 

termasuk kedalam kategori pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 

tahun 2011-2015 jika dibandingkan dengan provinsi Aceh, Provinsi 

Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang berada di Pulau Sumatera. 

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam: 

a. Keimanan kepada Allah SWT (Tauhid) 

Iman kepada Allah dapat tercermin dengan cara bekerja keras 

dan menyadari bahwa Allah selalu mengawasi apa saja yang 

dilakukan di muka bumi. Jika dilihat pada tabel 1.5 di atas 

diketahui bahwa angkatan kerja yang bekerja selalu bertambah dan 

jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah angkatan kerja yang 

penggagguran, artinya bahwa di Provinsi Lampung banyak orang 

yang ingin bekerja keras dari pada bermalas-malasan atau 

menganggur. Sehingga dengan banyaknya jumlah angkatan kerja 

yang bekerja dari pada menganggur (bermalas-malasan) maka hal 

tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat di Provinsi Lampung 

sudah melaksanakan prinsip ekonomi Islam yaitu iman kepada 

Allah dengan cara bekerja keras dan tidak bermalas-malasan.  

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Fushshilat ayat 5: 
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Artinya: “maka bekerjalah kamu: sesungguhnya kami bekerja 

(pula).” 

 

Alam ini tidak mengenal perbedaan dikalangan manusia, baik 

antara lelaki dan wanita, atau berkulit hitam dengan berkulit putih 

atau beriman atau tidak beriman, setiap orang diberi ganjaran 

menurut apa yang telah mereka kerjakan. Siapa yang bekerja keras 

akan mendapat ganjaran masing-masing yang sewajarnya. Prinsip 

tersebut berlaku bagi individu dan juga Negara. 

b. Kepemimpinan (Khalifah) 

Manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang 

bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada 

khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan 

bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan 

petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala 

sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak, maupun 

syariah. Begitupun dalam berekonomi, manusia diperintahkan oleh 

Allah agar segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat 

membawa maslahah baik untuk dirinya maupun orang lain. Di 

dalam industri, proses produksi dalam ilmu ekonomi dapat 

diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik 

dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Sedangkan tujuan 
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dari produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang 

memberikan mashlahah maksimum bagi konsumen. 

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22: 

                       

                   

    

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan 

bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) 

dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-

buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu 

mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu 

mengetahui.”
140

 

 

Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah di muka 

bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT berupa 

kekayaan alam yang sangat melimpah untuk dapat dipergunakan 

sebagai modal berproduksi untuk dapat diolah bagi kemaslahatan 

bersama. Aglomerasi adalah pemusatan berbagai industri ke dalam 

suatu tempat tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan 

ekonomi baru pada tempat tersebut, dan kemudian pada gilirannya 

daerah-daerah pusat pertumbuhan akan mempengaruhi daerah-

daerah yang lambat perkembangannya.  

Terjadinya aglomerasi industri tentu saja akan membawa 

beberapa dampak positif antara lain: (1) adanya keuntungan skala 

ekonomis tertentu seperti: (a) keuntungan internal perusahaan, Jika 

faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam jumlah yang lebih 

                                                             
140

 Departemen Agama RI, Al-Hikmah (Al-Quran dan Terjemahannya) (Bandung: 

Diponegoro, 2008), h. 4. 
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besar, maka biaya produksi per unitnya akan menjadi lebih rendah. 

(b) keuntungan lokalisasi, semakin bertambahnya jumlah industri 

dalam satu daerah maka setiap industri dapat menjadi sumber 

bahan baku atau bahkan menjadi pasar bagi industri yang lain. (c) 

keuntungan eksternal, adanaya aglomerasi beberapa industri dalam 

suatu daerah akan mengakibatkan banyak tersedia tenaga terampil 

yang sesuai dengan kualifikasi industri. Disisi lain aglomerasi 

tersebut juga akan mendorong didirikannya perusahaan jasa 

pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri. 

Disamping itu aglomerasi juga mempunyai beberapa keuntungan 

lain salah satunya adalah menurunnya biaya transportasi. Dan (2) 

adanya keuntungan dalam penghematan biaya. Dengan banyaknya 

keuntungan dari aglomerasi tersebut maka manusia sebagai 

khalifah di bumi telah berhasil dalam memproduksi sumber daya 

alam dengan baik sehingga untuk kemaslahatan bersama. Ini 

tercermin dari keadaan aglomerasi di Provinsi Lampung yang 

banyaknya daerah Kabupaten/Kota yang termasuk kedalam 

keadaan aglomerasi atau terpusatnya industri-industri dalam suatu 

wilayah. 
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  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi 14 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2011-2015 ditunjukan 

oleh hasil uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 

uji autokorelasi dan uji t, bahwa variabel independen aglomerasi (X1) 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen 

pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian 

dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk thitung sebesar 1,997382  

dan ttabel sebesar 1,99495, artinya thitung lebih besar dari ttabel (1,997382 

> 1,99495). Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha diterima dan H0 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) 

aglomerasi maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan 

sebesar 78,49 persen. 

2. Pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 14 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2011-2015 ditunjukan 

oleh hasil uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 

uji autokorelasi dan uji t, bahwa variabel independen angkatan kerja 

(X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini dibuktikan berdasarkan 
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pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk thitung sebesar 

2,000276 dan ttabel sebesar 1,99495, artinya thitung lebih besar dari ttabel 

(2,000276 > 1,99495). Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha diterima 

dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1 

persen angkatan kerja maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami 

kenaikan sebesar 2,879261. 

3. Pengaruh aglomerasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2011-2015 

ditunjukan oleh hasil uji F dan uji R
2
, bahwa variabel independen 

aglomerasi (X1) dan variabel independen angkatan kerja (X2) secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini dibuktikan berdasarkan 

pengujian simultan (uji F) dengan hasil yang diperoleh untuk Fhitung 

sebesar 12,52730 sedangkan untuk Ftabel sebesar 3,14 artinya Fhitung 

lebih besar dari Ftabel (12,52730 > 3,14) maka Ha diterima dan H0 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau 

secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara aglomerasi dan 

angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Selain itu, berdasarkan hasil uji 

koefisien determinasi menunjukkan besarnya variabel independen 

aglomerasi (X1) dan angkatan kerja (X2) untuk menerangkan variabel 

dependen pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0.258149. Hal ini 

menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen dalam 
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penelitian untuk menerangkan variabel dependen adalah sebesar 

25,81%. Sedangkan 74,19% nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dimaksud dalam penelitian ini. 

4. Pengaruh aglomerasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2011-2015. 

Ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 

bagian dari pembangunan ekonomi dengan tujuan yaitu membangun 

ekonomi yang kuat dan mandiri. Dengan menerangkannya prinsip-

prinsip ekonomi Islam yaitu: 

c. Keimanan kepada Allah SWT (Tauhid), Iman kepada Allah dapat 

tercermin dengan cara bekerja keras dan menyadari bahwa Allah 

selalu mengawasi apa saja yang dilakukan di muka bumi. Hal ini 

terlihat bahwa angkatan kerja yang bekerja selalu bertambah dan 

jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah angkatan kerja yang 

penggagguran di Provinsi Lampung periode 2011-2015. 

d. Kepemimpinan (Khalifah), dalam Islam bumi dengan segala isinya 

merupakan amanah Allah kepada manusia sebagai khalifah dimuka 

bumi, agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan 

bersama. Di dalam industri (aglomerasi), proses produksi diartikan 

sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik dimasa 

kini maupun dimasa yang akan datang. Dan tujuan dari produksi 

adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah 

maksimum bagi konsumen. 
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B. Saran  

1. Baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan adanya sebuah 

upaya yang dilakukkan yaitu perlu menciptakan iklim investasi yang 

baik agar investor mau menanamkan modalnya di Provinsi Lampung 

dan nantinya bisa membantu meningkatkan kegiatan produksi 

sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung yang lebih baik.  

2. Baik pemerintah pusat maupun daerah juga perlu memperluas 

lapangan kerja agar bisa menampung angkatan kerja yang tersedia dan 

mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga 

kerja sehingga lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan penduduknya. 
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Lampiran 1: Data Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Tabel Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung  

Tahun 2011-2015 (Dalam Satuan Persen) 

Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-

Rata 

Lampung Barat 6,67 -34,72 6,87 5,59 5,29 -2,06 

Tanggamus 5,87 9,19 6,76 5,89 5,50 6,64 

Lampung Selatan 5,81 5,96 6,41 5,81 5,37 5,87 

Lampung Timur 5,57 4,24 8,96 2,87 4,60 5,24 

Lampung Tengah 6,02 5,95 6,46 5,68 5,38 5,89 

Lampung Utara 5,38 5,64 6,46 5,79 5,43 5,74 

Way Kanan 5,31 5,55 5,28 5,65 5,27 5,41 

Tulang Bawang 5,24 5,29 6,75 5,52 5,02 5,56 

Pesawaran 5,52 5,87 6,20 5,59 5,11 5,65 

Pringsewu 6,20 6,44 6,43 5,74 5,22 6,00 

Mesuji 4,93 5,57 6,18 5,69 5,23 5,52 

Tulang Bawang 

Barat 

5,03 5,75 6,37 5,48 5,35 5,59 

Bandar Lampung 6,29 6,65 6,90 6,91 6,32 6,61 

Metro  6,04 6,69 6,89 6,13 5,85 6,32 

Provinsi Lampung 6,56 6,44 5,77 5,08 5,13 5,79 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 
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Lampiran 2: Data Perhitungan Aglomerasi 

Tabel Perhitungan Aglomerasi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung  

Tahun 2011 (Dalam Satuan Persen) 

 

Kabupaten/Kota Tenaga 

Kerja Sektor 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Kabupaten/

Kota 

Tenaga Kerja 

Sektor Industri 

Lampung 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

Lampung 

Aglomerasi 

Lampung Barat 1.466 197.537 358.572 3.482.301 0,07 

Tanggamus 11.114 248.649 358.572 3.482.301 0,43 

Lampung Selatan 43.287 401.925 358.572 3.482.301 1,02 

Lampung Timur 78.492 451.664 358.572 3.482.301 1,69 

Lampung Tengah 58.748 552.750 358.572 3.482.301 1,03 

Lampung Utara 24.321 261.350 358.572 3.482.301 0,90 

Way Kanan 12.491 188.982 358.572 3.482.301 0,64 

Tulang Bawang 28.017 181.514 358.572 3.482.301 1,50 

Pesawaran 13.231 185.113 358.572 3.482.301 0,69 

Pringsewu 35.734 165.624 358.572 3.482.301 2,09 

Mesuji 4.315 87.895 358.572 3.482.301 0,48 

Tulang Bawang Barat 6.876 117.459 358.572 3.482.301 0,57 

Bandar Lampung 32.799 370.995 358.572 3.482.301 0,86 

Metro  7.681 61.844 358.572 3.482.301 1,21 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Tabel Perhitungan Aglomerasi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung  

Tahun 2012 (Dalam Satuan Persen) 

Kabupaten/Kota Tenaga 

Kerja Sektor 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Kabupaten/

Kota 

Tenaga Kerja 

Sektor Industri 

Lampung 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

Lampung 

Aglomerasi 

Lampung Barat 3.578 245.884 329.416 3.449.307 0,15 

Tanggamus 8.730 264.478 329.416 3.449.307 0,34 

Lampung Selatan 33.050 379.497 329.416 3.449.307 0,91 

Lampung Timur 80.370 453.264 329.416 3.449.307 1,86 

Lampung Tengah 62.431 588.296 329.416 3.449.307 1,11 

Lampung Utara 18.707 242.358 329.416 3.449.307 0,80 

Way Kanan 11.182 189.101 329.416 3.449.307 0,61 

Tulang Bawang 19.892 175.076 329.416 3.449.307 1,19 

Pesawaran 11.415 163.393 329.416 3.449.307 0,73 

Pringsewu 27.991 152.606 329.416 3.449.307 1,92 

Mesuji 3.908 82.033 329.416 3.449.307 0,50 

Tulang Bawang Barat 7.756 120.739 329.416 3.449.307 0,67 

Bandar Lampung 32.606 330.999 329.416 3.449.307 1,03 

Metro  7.800 61.583 329.416 3.449.307 1,33 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 
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Tabel Perhitungan Aglomerasi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung  

Tahun 2013 (Dalam Satuan Persen) 

Kabupaten/Kota Tenaga 

Kerja Sektor 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Kabupaten/

Kota 

Tenaga Kerja 

Sektor Industri 

Lampung 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

Lampung 

Aglomerasi 

Lampung Barat 2.918 228.893 283.949 3.385.046 0,15 

Tanggamus 7.790 243.827 283.949 3.385.046 0,38 

Lampung Selatan 23.304 384.469 283.949 3.385.046 0,72 

Lampung Timur 65.106 423.794 283.949 3.385.046 1,83 

Lampung Tengah 44.374 570.978 283.949 3.385.046 0,92 

Lampung Utara 25.140 236.290 283.949 3.385.046 1,27 

Way Kanan 8.691 194.350 283.949 3.385.046 0,53 

Tulang Bawang 11.892 170.217 283.949 3.385.046 0,83 

Pesawaran 8.402 163.594 283.949 3.385.046 0,61 

Pringsewu 27.429 159.393 283.949 3.385.046 2,05 

Mesuji 6.270 71.893 283.949 3.385.046 1,04 

Tulang Bawang Barat 7.602 117.751 283.949 3.385.046 0,77 

Bandar Lampung 38.322 354.068 283.949 3.385.046 1,29 

Metro  6.709 65.529 283.949 3.385.046 1,22 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 
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Tabel Perhitungan Aglomerasi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung  

Tahun 2014 (Dalam Satuan Persen) 

Kabupaten/Kota Tenaga 

Kerja Sektor 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Kabupaten/

Kota 

Tenaga Kerja 

Sektor Industri 

Lampung 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

Lampung 

Aglomerasi 

Lampung Barat 3.119 226.724 292.237 3.673.158 0,17 

Tanggamus 5.448 275.018 292.237 3.673.158 0,25 

Lampung Selatan 35.146 413.061 292.237 3.673.158 1,07 

Lampung Timur 37.409 452.139 292.237 3.673.158 1,04 

Lampung Tengah 69.214 619.792 292.237 3.673.158 1,40 

Lampung Utara 27.598 282.401 292.237 3.673.158 1,23 

Way Kanan 8.656 209.359 292.237 3.673.158 0,52 

Tulang Bawang 13.949 191.149 292.237 3.673.158 0,92 

Pesawaran 10.447 179.458 292.237 3.673.158 0,73 

Pringsewu 27.462 164.027 292.237 3.673.158 2,10 

Mesuji 3.992 90.078 292.237 3.673.158 0,56 

Tulang Bawang Barat 6.291 117.621 292.237 3.673.158 0,67 

Bandar Lampung 34.991 385.417 292.237 3.673.158 1,14 

Metro  8.515 66.914 292.237 3.673.158 1,60 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 
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Tabel Perhitungan Aglomerasi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung  

Tahun 2015 (Dalam Satuan Persen) 

Kabupaten/Kota Tenaga 

Kerja Sektor 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Kabupaten/

Kota 

Tenaga Kerja 

Sektor Industri 

Lampung 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

Lampung 

Aglomerasi 

Lampung Barat 2.027 150.692 331.444 3.635.258 0,15 

Tanggamus 7.564 264.712 331.444 3.635.258 0,31 

Lampung Selatan 33.936 391.850 331.444 3.635.258 0,95 

Lampung Timur 50.785 472.970 331.444 3.635.258 1,18 

Lampung Tengah 97.728 614.025 331.444 3.635.258 1,75 

Lampung Utara 8.646 258.273 331.444 3.635.258 0,37 

Way Kanan 6.341 203.575 331.444 3.635.258 0,34 

Tulang Bawang 21.172 179.649 331.444 3.635.258 1,29 

Pesawaran 9.071 172.673 331.444 3.635.258 0,58 

Pringsewu 33.420 172.710 331.444 3.635.258 2,12 

Mesuji 3.386 83.504 331.444 3.635.258 0,44 

Tulang Bawang Barat 5.606 126.712 331.444 3.635.258 0,49 

Bandar Lampung 42.921 407.190 331.444 3.635.258 1,16 

Metro  6.489 67.590 331.444 3.635.258 1,05 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 
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Lampiran 3: Data Aglomerasi (X1) 

Tabel Perhitungan Aglomerasi 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung  

Tahun 2011-2015 (Dalam Satuan Persen) 

Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-

Rata 

Lampung Barat 0,07 0,15 0,15 0,17 0,15 0,14 

Tanggamus 0,43 0,34 0,38 0,25 0,31 0,34 

Lampung Selatan 1,02 0,91 0,72 1,07 0,95 0,93 

Lampung Timur 1,69 1,86 1,83 1,04 1,18 1,52 

Lampung Tengah 1,03 1,11 0,92 1,40 1,75 1,24 

Lampung Utara 0,90 0,80 1,27 1,23 0,37 0,91 

Way Kanan 0,64 0,61 0,53 0,52 0,34 0,52 

Tulang Bawang 1,50 1,19 0,83 0,92 1,29 1,15 

Pesawaran 0,69 0,73 0,61 0,73 0,58 0,67 

Pringsewu 2,09 1,92 2,05 2,10 2,12 2,06 

Mesuji 0,48 0,50 1,04 0,56 0,44 0,60 

Tulang Bawang 

Barat 

0,57 0,67 0,77 0,67 0,49 0,63 

Bandar Lampung 0,86 1,03 1,29 1,14 1,16 1,10 

Metro  1,21 1,33 1,22 1,60 1,05 1,29 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 
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Lampiran 4: Laporan Tahunan Angkatan Kerja 

Tabel Penduduk Provinsi Lampung Berumur 15 Tahun Ke Atas  

Menurut 14 Kabupaten/Kota Dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu Agustus 

2011  

(Dalam Satuan Jiwa) 

 

Kabupaten/Kota     

 Bekerja Pernah 

Bekerja 

Tidak 

Pernah 

Bekerja 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja 

Lampung Barat 197.537 _ 7.511 205.048 

Tanggamus  248.649 _ 13.131 261.780 

Lampung Selatan 410.925 _ 25.801 436.726 

Lampung Timur 451.664 _ 19.838 471.502 

Lampung Tengah 552.750 _ 27.580 580.330 

Lampung Utara 261.350 _ 18.049 279.399 

Way Kanan 188.982 _ 7.396 196.378 

Tulang Bawang 181.514 _ 9.853 191.367 

Pesawaran 185.113 _ 8.155 193.268 

Pringsewu 165.624 _ 10.932 176.556 

Mesuji 87.895 _ 3.465 91.360 

Tulang Bawang 

Barat 

117.459 _ 4.296 121.755 

Bandar Lampung 370.995 _ 47.825 418.820 

Metro  61.844 _ 9.933 71.777 

Provinsi Lampung 3.482.301 _ 213.765 3.696.066 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 

 

 

 

 

Angkatan Kerja 



150 
 

Tabel Penduduk Provinsi Lampung Berumur 15 Tahun Ke Atas  

Menurut 14 Kabupaten/Kota Dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu Agustus 

2012  

(Dalam Satuan Jiwa) 

Kabupaten/Kota     

 Bekerja Pernah 

Bekerja 

Tidak 

Pernah 

Bekerja 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja 

Lampung Barat 245.884 423 5.349 251.656 

Tanggamus  264.478 2.540 6.298 273.316 

Lampung Selatan 379.497 7.945 16.576 404.018 

Lampung Timur 453.264 6.936 6.362 466.562 

Lampung Tengah 588.296 9.955 6.286 604.537 

Lampung Utara 242.358 7.287 14.306 263.951 

Way Kanan 189.101 1.286 5.473 195.860 

Tulang Bawang 175.076 4.339 6.239 185.654 

Pesawaran 163.393 3.119 8.779 175.291 

Pringsewu 152.606 3.336 6.356 162.298 

Mesuji 82.033 2.790 1.014 85.837 

Tulang Bawang 

Barat 

120.739 2.187 252 123.178 

Bandar Lampung 330.999 17.019 28.247 376.265 

Metro  61.583 2.963 4.928 69.474 

Provinsi Lampung 3.449.307 72.125 116.465 3.637.897 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 

 

 

 

 

 

Angkatan Kerja 
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Tabel Penduduk Provinsi Lampung Berumur 15 Tahun Ke Atas  

Menurut 14 Kabupaten/Kota Dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu Agustus 

2013  

(Dalam Satuan Jiwa) 

Kabupaten/Kota     

 Bekerja Pernah 

Bekerja 

Tidak 

Pernah 

Bekerja 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja 

Lampung Barat 228.893 1.706 4.423 235.022 

Tanggamus  243.827 2.494 10.431 256.752 

Lampung Selatan 384.469 4.957 21.581 411.007 

Lampung Timur 423.794 11.422 13.832 449.048 

Lampung Tengah 570.978 13.812 6.414 591.204 

Lampung Utara 236.290 9.215 10.191 255.696 

Way Kanan 194.350 3.114 5.651 203.115 

Tulang Bawang 170.217 5.473 2.539 178.229 

Pesawaran 163.594 8.277 9.551 181.422 

Pringsewu 159.393 2.363 4.070 165.826 

Mesuji 71.893 2.093 5.658 79.644 

Tulang Bawang 

Barat 

117.751 1.915 2.648 122.314 

Bandar Lampung 354.068 12.714 30.866 397.648 

Metro  65.529 1.170 1.884 68.583 

Provinsi Lampung 6.770.092 161.450 259.478 3.595.510 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 

 

 

 

 

 

Angkatan Kerja 
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Tabel Penduduk Provinsi Lampung Berumur 15 Tahun Ke Atas  

Menurut 14 Kabupaten/Kota Dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu Agustus 

2014  

(Dalam Satuan Jiwa) 

Kabupaten/Kota     

 Bekerja Pernah 

Bekerja 

Tidak 

Pernah 

Bekerja 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja 

Lampung Barat 226.724 992 4.069 231.785 

Tanggamus  275.018 6.070 7.181 288.269 

Lampung Selatan 413.061 6.196 20.422 439.679 

Lampung Timur 452.139 8.037 15.751 475.927 

Lampung Tengah 619.792 8.079 7.697 635.568 

Lampung Utara 282.401 3.971 12.680 299.052 

Way Kanan 209.359 473 6.788 216.620 

Tulang Bawang 191.149 3.551 4.725 199.425 

Pesawaran 179.458 8.251 8.500 196.209 

Pringsewu 164.027 1.631 4.821 170.479 

Mesuji 90.078 59 679 90.816 

Tulang Bawang 

Barat 

117.621 2.260 4.097 123.978 

Bandar Lampung 385.417 16.375 18.469 420.261 

Metro  66.914 1.411 1.543 69.868 

Provinsi Lampung 3.673.158 67.356 117.422 3.857.936 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 

 

 

 

 

 

Angkatan Kerja 
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Tabel Penduduk Provinsi Lampung Berumur 15 Tahun Ke Atas  

Menurut 14 Kabupaten/Kota Dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu Agustus 

2015  

(Dalam Satuan Jiwa) 

Kabupaten/Kota     

 Bekerja Pernah 

Bekerja 

Tidak 

Pernah 

Bekerja 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja 

Lampung Barat 150.692 2.042 3.497 156.231 

Tanggamus  264.712 2.414 13.657 280.783 

Lampung Selatan 391.850 8.016 14.255 414.121 

Lampung Timur 472.970 7.804 14.444 495.218 

Lampung Tengah 614.025 10.862 7.737 632.624 

Lampung Utara 258.273 5.180 16.127 279.580 

Way Kanan 203.575 627 6.827 211.029 

Tulang Bawang 179.649 2.784 7.249 189.682 

Pesawaran 172.673 4.887 8.657 186.217 

Pringsewu 172.710 2.421 4.492 179.623 

Mesuji 83.504 2.296 2.151 87.951 

Tulang Bawang 

Barat 

126.712 1.808 1.591 130.111 

Bandar Lampung 407.190 14.530 23.344 445.064 

Metro  67.590 2.145 1.504 71.239 

Provinsi Lampung 3.635.258 68.846 128.004 3.832.108 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 

 

 

 

 

 

Angkatan Kerja 
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Lampiran 5: Data Angkatan Kerja (X2)  

Tabel Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas  

Menurut 14 Kabupaten/Kota Dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu  

Di Provinsi Lampung Agustus 2011-2015  

(Dalam Satuan Jiwa) 
 

Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 

Lampung Barat 205.048 251.656 235.022 231.785 156.231 

Tanggamus 261.780 273.316 256.752 288.269 280.783 

Lampung Selatan 436.726 404.018 411.007 439.679 414.121 

Lampung Timur 471.502 466.562 449.048 475.927 495.218 

Lampung Tengah 580.330 604.537 591.204 635.568 632.624 

Lampung Utara 279.399 263.951 255.696 299.052 279.580 

Way Kanan 196.378 195.860 203.115 216.620 211.029 

Tulang Bawang 191.367 185.654 178.229 199.425 189.682 

Pesawaran 193.268 175.291 181.422 196.209 186.217 

Pringsewu 176.556 162.298 165.826 170.479 179.623 

Mesuji 91.360 85.837 79.644 90.816 87.951 

Tulang Bawang Barat 121.755 123.178 122.314 123.978 130.111 

Bandar Lampung 418.820 376.265 397.648 420.261 445.064 

Metro  71.777 69.474 68.583 69.868 71.239 

Provinsi Lampung 3.696.066 3.637.897 3.595.510 3.857.936 3.759.473 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 

 

 

 

 

 



155 
 

Lampiran 6: Data Penelitian  

Tabel Data Penelitian 

Kabupaten/Kota Tahun Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

Aglomerasi 

(%) 

Angkatan 

Kerja (%) 

Lampung Barat 2011 6,67 0,07 0,06 

Lampung Barat 2012 -34,72 0,15 0,07 

Lampung Barat 2013 6,87 0,15 0,07 

Lampung Barat 2014 5,59 0,17 0,06 

Lampung Barat 2015 5,29 0,15 0,04 

Tanggamus 2011 5,87 0,43 0,07 

Tanggamus 2012 9,19 0,34 0,76 

Tanggamus 2013 6,76 0,38 0,07 

Tanggamus 2014 5,89 0,25 0,07 

Tanggamus 2015 5,50 0,31 0,07 

Lampung Selatan 2011 5,81 1,02 0,12 

Lampung Selatan 2012 5,96 0,91 0,11 

Lampung Selatan 2013 6,41 0,72 0,11 

Lampung Selatan 2014 5,81 1,07 0,11 

Lampung Selatan 2015 5,37 0,95 0,11 

Lampung Timur 2011 5,57 1,69 0,13 

Lampung Timur 2012 4,24 1,86 0,13 

Lampung Timur 2013 8,96 1,83 0,12 

Lampung Timur 2014 2,87 1,04 0,12 

Lampung Timur 2015 4,60 1,18 0,13 

Lampung Tengah 2011 6,02 1,03 0,16 

Lampung Tengah 2012 5,95 1,11 0,17 

Lampung Tengah 2013 6,46 0,92 0,16 

Lampung Tengah 2014 5,68 1,40 0,16 

Lampung Tengah 2015 5,38 1,75 0,17 
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Lampung Utara 2011 5,38 0,90 0,08 

Lampung Utara 2012 5,64 0,80 0,07 

Lampung Utara 2013 6,46 1,27 0,07 

Lampung Utara 2014 5,79 1,23 0,08 

Lampung Utara 2015 5,43 0,37 0,07 

Way Kanan 2011 5,31 0,64 0,05 

Way Kanan 2012 5,55 0,61 0,05 

Way Kanan 2013 5,28 0,53 0,06 

Way Kanan 2014 5,65 0,52 0,06 

Way Kanan 2015 5,27 0,34 0,06 

Tulang Bawang 2011 5,24 1,50 0,05 

Tulang Bawang 2012 5,29 1,19 0,05 

Tulang Bawang 2013 6,75 0,83 0,05 

Tulang Bawang 2014 5,52 0,92 0,05 

Tulang Bawang 2015 5,02 1,29 0,05 

Pesawaran 2011 5,52 0,69 0,05 

Pesawaran 2012 5,87 0,73 0,05 

Pesawaran 2013 6,20 0,61 0,05 

Pesawaran 2014 5,59 0,73 0,05 

Pesawaran 2015 5,11 0,58 0,05 

Pringsewu 2011 6,20 2,09 0,48 

Pringsewu 2012 6,44 1,92 0,04 

Pringsewu 2013 6,43 2,05 0,05 

Pringsewu 2014 5,74 2,10 0,04 

Pringsewu 2015 5,22 2,12 0,05 

Mesuji 2011 4,93 0,48 0,24 

Mesuji 2012 5,57 0,50 0,02 

Mesuji 2013 6,18 1,04 0,02 

Mesuji 2014 5,69 0,56 0,02 

Mesuji 2015 5,23 0,44 0,02 
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Tulang Bawang 

Barat 
2011 5,03 0,57 0,03 

Tulang Bawang 

Barat 
2012 5,75 0,67 0,03 

Tulang Bawang 

Barat 
2013 6,37 0,77 0,03 

Tulang Bawang 

Barat 
2014 5,48 0,67 0,03 

Tulang Bawang 

Barat 
2015 5,35 0,49 0,03 

Bandar Lampung 2011 6,29 0,86 0,11 

Bandar Lampung 2012 6,65 1,03 0,10 

Bandar Lampung 2013 6,90 1,29 0,11 

Bandar Lampung 2014 6,91 1,14 0,10 

Bandar Lampung 2015 6,32 1,16 0,12 

Metro 2011 6,04 1,21 0,02 

Metro 2012 6,69 1,33 0,02 

Metro 2013 6,89 1,22 0,02 

Metro 2014 6,13 1,60 0,02 

Metro 2015 5,85 1,05 0,02 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah tahun 2017 
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Regression 

Jarque-Bera 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 70

Mean      -3.17e-18

Median  -0.020267

Maximum  3.485947

Minimum -4.922212

Std. Dev.   0.963508

Skewness  -1.148726

Kurtosis   13.46714

Jarque-Bera  334.9480

Probability  0.100000

  

Multikolinieritas 

 AGLOMERASI 
ANGKATAN_

KERJA 

AGLOMERASI  1.000000  0.085667 

ANGKATAN_KERJA  0.085667  1.000000 

 

Uji Park 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/19/17   Time: 16:34   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.288762 0.392892 0.734965 0.4655 

AGLOMERASI 0.215431 0.402697 0.534969 0.5949 

ANGKATAN_KERJA 0.941276 0.862824 1.090924 0.2802 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.437754     Mean dependent var 0.574717 

Adjusted R-
squared 0.281574     S.D. dependent var 0.770235 

S.E. of regression 0.652851     Akaike info criterion 2.182696 

Sum squared resid 23.01559     Schwarz criterion 2.696638 

Log likelihood -60.39438     Hannan-Quinn criter. 2.386840 

F-statistic 2.802886     Durbin-Watson stat 1.969734 

Prob(F-statistic) 0.002830    
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Autokorelasi 

Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test  
  
  F-statistic 

Obs*R-squared 
                                                               1.252730 
                                                               2.784415 

  
  

 

Regresi Fixed Effect Model 

   
   Variable Coefficient Prob.   
   
   C 4.791261 0.0000 

AGLOMERASI 0.784932 0.2478 

ANGKATAN_KERJA 2.879261 0.0505 
   
        R-squared 0.258149 

 

t-Statistik 

   
   Variable Coefficient t-Statistic 
   
   C 4.791261 7.309828 

AGLOMERASI 0.784932 1.997382 

ANGKATAN_KERJA 2.879261 2.000276 
   
        R-squared 0.258149 

 

 


