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ABSTRAK 

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan 

dalam pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi 

memiliki peran penting dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi 

yang cendrung fluktuatif bahkan mengalami penurunan, begitupun 

sektor pertanian, pertumbuhan sektoral yang melambat dan diakhiri 

dengan penurunan mengakibatkan permasalahan yakni menurunnya 

kontribusi pertanian pada PDRB Provinsi Lampung. Hal ini 

seharusnya memotivasi untuk mengembangkan sektor tersebut. 

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sektor 

pertanian dan sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi baik 

secara parsial ataupun simultan  serta melalui penyerapan tenaga kerja 

sebagai variabel intervening dalam perspektif ekonomi Islam.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder 

dengan analisis data panel dengan menyatukan dari 15 kabupaten kota 

yang ada di provinsi lanpung dengan menggunkan eviews 9 sebagai 

alat penganalisi data. Dalam penelitian ini mempunyai tiga persamaan 

struktural dan tiga model uji yang dilakukan untuk menguji pada 

persamaan struktural tersebut yaitu Metode efek acak, Metode Efek 

Tetap, Metode Efek Acak dengan uji pemilihan model yaitu uji Chow, 

Uji Hausman, dan Uji LM.   

Berdasarkan hasil  menunjukan bahwa sektor pertanian dan 

sektor manufaktur tidak berpengaruh baik secara parsial terhadap 

pertumbuhan ekonomi, begitupun dengan uji  simultan di Provinsi 

Lampung, baik dengan menggunakan penyerapan tenaga kerja sebagai 

variabel intervening. disisi lain, sektor pertanian dan sektor 

manufaktur berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara 

parsial maupun simultan di Provinsi Lampung. Dalam perspektif 

ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi adalah bukan hanya kenaikan 

terhadap pendapatan output tetapi lebih kepada kenaikan faktor-faktor 

produksi. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan sektor 

manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengupayakan 

secara optimal sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai 

pengelola sumber daya alam secara maksimal dengan mengedepankan 

nilai spiritualis islami yakni menjaga keseimbangan dan pemerataan 

serta keadilan dalam produksi dan distribusi.  

 

Kata Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, 

Sektor Manufaktur, dan Sektor Pertanian. 
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ABSTRACT 

 

 

Economic growth is an effort made to increase the production 

of a good or service through GDP or GRDP which causes an increase 

in the per capita income of a region. Economic growth is an indicator 

of success in economic development, so economic growth has an 

important role in the economy. Lampung Province has the potential to 

increase the agricultural sector and the manufacturing sector to 

contribute to existing economic growth and also to employment. This 

should motivate to develop the sector. The purpose of this study is to 

find out how the influence of the agricultural sector and the 

manufacturing sector on economic growth either partially or 

simultaneously and through employment as an intervening variable 

and also to see from an Islamic economic perspective the relationship 

between the agricultural sector and the manufacturing sector on 

economic growth through employment.  

The research method used is a quantitative method with path 

analysis techniques or path analysis. The data used in this study is 

secondary data with panel data analysis by uniting 15 districts and 

cities in the province of Lampung by using eviews 9 as a data analysis 

tool. In this study, there are three structural equations and three test 

models carried out to test the structural equations, namely the Pooled 

Least Square (Common Effect) method, the Fixed Effect Method, the 

Random Effect Method with the model selection test, namely the 

Chow, Hausman Test, and LM Test. The model that can be used by 

the three equations is REM or the Random Effect Method. 

These results indicate that the agricultural sector and the 

manufacturing sector have no effect either partially or simultaneously 

on economic growth in Lampung Province and through employment 

as an intervening variable. In the perspective of Islamic economics, 

economic growth is not only an increase in output income but rather 

an increase in production factors. In Islam, economic growth 

emphasizes justice, equity and the welfare of society both in the world 

and in the hereafter. 

 

Keywords: Labor Absorption, Economic Growth, Manufacturing 

Sector, and Agriculture Secto 
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MOTTO 

 

                          

               

"(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan 

menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air 

(hujan) dari langit.” Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air 

hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan." 

 (Q.S. Thaha (20):53)
1
 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Rilis 

Grafika, 2009), 315. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam sebuah karya tulis terdapat landasan-landasan utama 

yang dapat digunakan sebagai alat memahami makna kata yang 

terdapat pada judul penelitian.
1
 Sehingga dapat mudah dipahami 

dan menghindarkan dari kesalahan pemahaman dalam judul 

penelitian “Analisis Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor 

Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi 

Lampung Tahun 2017-2021 Dengan Penyerapan Tenaga 

Kerja Sebagai Variabel Intervening Dalam Persepektif 

Ekonomi Islam”. Sehingga istilah-istilah tersebut perlu 

dijelaskan sebagaimana berikut:  

1. Analisis adalah sebuah kegiatan berfikir yang digunakan 

dalam mengurai suatu keseluruhan menjadi komponen 

sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan 

satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu 

keseluruhan yang terpadu.
2
 

2. Pengaruh merupakan suatu keadaan hubungan timbal balik, 

atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi 

dengan apa yang dipengaruhi. Sehingga hal ini yang akan 

dihubungkan dan dicari apa ada hal yang 

menghubungkannya.
3
 

3. Sektor Pertanian adalah kegiatan meliputi penyediaan 

komoditi tanaman bahan makanan, perternakan, kehutanan, 

                                                           
1 Askar Jaya, ―(Sustainable Development),‖ n.d., 11. 
2 Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, ―ANALISIS 

KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS 

ABDURRAB TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MENGGUNAKAN 

METODE SEVQUAL (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru),‖ 

JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE 3, no. 1 (June 14, 2020): 133, 

https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560. 
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Gramedia, 2007), 78. 



 2 

dan perikanan. Semua penyediaaan tersebut dilakukan secara 

sederhana, yang masih menggunkan peralatan tradisional.
4
 

4. Sektor Manufaktur adalah sektor yang mencakup semua 

perusahaan yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi 

atau barang setengah jadi sehingga memiliki nilai atau 

mengubah barang yang di nilai kurang akan menjadi barang 

yang memiliki nilai lebih dan sifatnya lebih dekat dengan 

pemakai akhir.
5
  

5. Penyerapan Tenaga Kerja adalah banyaknya jumlah pekerja 

pada satu unit bisnis tertentu atau bisa dikatakan sebagai 

jumlah pekerja dalam satu unit usaha.
6
 

6. Pertumbuhan Ekonomi merupakan upaya peningkatan 

kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang 

diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu 

wilayah.
7
 

7. Ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam 

dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan 

moral masyarakat.
8
  

 

B. Latar Belakang Masalah  

Kondisi pembangunan ekonomi yang dialami oleh negara-

negara berkembang memiliki banyak permasalahan yang harus 

dihadapi mulai adanya tingkat penganguran yang tinggi, 

kemiskinan, ketimpangan pendapat, dan lain sebagainya. 

Sehingga kondisi ini menyebakan arah pembangunan ekonomi 

yang mengharuskan fokus pada penyelesaian terhadap masalah 

yang dihadapi. Sehingga mampu menciptakan kesejahtraan 

                                                           
4 Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1996), 204. 
5 Kiki Asmara, ―Analisis Peran Sektor Industri Manufaktur Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur,‖ Journal of Economics Development Issues 

1, no. 2 (November 14, 2018): 35, https://doi.org/10.33005/jedi.v1i2.18. 
6 Fitri Handayani, ―PERAN INVESTASI INDUSTRI TERHADAP 

PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA,‖ n.d., 2. 
7 Rahardjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan 

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

2013), 1. 
8 P3EI UII dan BI, Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pers, 2007), 18. 
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terhadap masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama 

dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sejatinya 

merupakan suatu usaha dalam menciptakan sumber daya manusia 

yang mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki secara 

maksimal.
9
 

Pembangunan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah 

proses perubahan secara berkelanjutan, atau sebuah upaya untuk 

meningkatkan pendapatan penduduk perkapita dalam jangka 

waktu yang panjang, yang secara bersama-sama mampu 

memperbaiki sistem kelembagaan dalam berbagai bidang (seperti 

politik hukum, ekonomi dan sosial budaya ) baik dari perbaikan 

pada bidang organisasi (pemerintahan) maupun perbaikan pada 

bidang regulasi (Hukum) baik regulasi hukum legal formal 

maupun regulasi hukum nonformal.
10

 Selain itu, pembangunan 

ekonomi daerah memiliki makna sebagai sebuah proses yang 

dilakukan pihak terkait baik pemerintah daerah maupun 

masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya daerah tersebut 

dengan membentuk suatu pola kerjasama yang terjadi baik 

pemerintah daerah dangan swasta dalam sebuah usaha 

menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga mampu 

meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada pada wilayahnya. 

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan sebagai sebuah 

alternative atau sebuah solusi dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan dan rintangan yang akan dilalui, pembangunan 

ekonomi mempunyai sebuah indikator dalam penilaian sejauh 

mana keberhasilan sebuah pembangunan di wilayahnya yakni 

PDRB.
11

 Berdasarkan pengertian pembangunan ekonomi diatas 

dapat disimpulkan bahwasannya pembangunan ekonomi 

memiliki tujuan yaitu mempertahankan laju pertumbuhan 

ekonomi pada suatu daerah dan memciptakan lapangan kerja 

baru.  

                                                           
9 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan (Jakarta: 

Erlangga, 2002), 112. 
10 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2015), 12. 
11 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011), 125. 



 4 

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama dari 

pembangunan yang ada pada suatu wilayah selain pendapatan 

perkapita. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha yang dilakukan 

dalam usaha peningkatan kapasitas hasil produksi sehingga 

mampu menambah output yang dihasilkan dengan alat ukur 

menggunakan PDB meliputi sebuah wilayah kenegaraan dan 

PDRB mencangkup sebuah provinsi maupun kabupaten atau 

kota.
12

 Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui beberapa 

pendekatan diantaranya yaitu. Pendekatan produksi merupakan 

kalkulasi dari nilai tambaah suatu unit produksi baik barang atau 

jasa pada suatu waktu atau periode tertentu. Dalam pendekatan 

produksi unit produksi yang diguanakan dalam penghitungan 

terdiri dari 9 unit sebagaiamana standar yang sudah ditetapkan 

oleh ISIC (International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities). Sembilan unit produksi tersebut yaitu 

pertanian, listrik dan gas, serta air bersih, manufaktur, 

pertambangan dan penggalian, kontruksi, perdagangan, hotel dan 

restoran, pengangkutan dan komunikasi, real setate, keuangan 

dan jasa perusahaan, serta jasa lainnya. Sedangkan pendekatan 

pengeluaran adalah suatu standar hitung pertumbuhan ekonomi 

yang menggunakan 6 indikator yaitu konsumsi rumah tangga dan 

pemerintah, perubahan inventori, pembentukan modal yang 

dgunakan untuk produk domestik bruto ataupun regional bruto, 

ekspor dan impor barang atau jasa. Dalam pendekatan 

pendapatan indikator yang digunakan dalam model penghitungan 

pertumbuhan ekonomi yaitu mengggunakan indikator upah atau 

gaji, sewa lahan, bunga, dan laba setelah pajak.
13

 

Dalam konsep pembangunan ekonomi Islam, para ekonom 

muslim mulai dari Imam Al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Rusyd 

(1126-1298 M), Imam Ibn At-Taimiyah (1263-1328 M), dan Ibn 

Khaldun (1332-1406), Ibnu Khaldun dan Imam Ibnu At-Taimiyah 

dalam karya tulisnya masing-masing menjelaskan berbagai 

permasalahan ekonomi yang terjadi seperti permasalahan buruh, 

                                                           
12 Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Pertumbuhan Wilayah,: Cetakan Pertama, 1. 
13 Zaenal Arifin, ―Memahami PDRB sebagai Instrumen untuk Mengukur 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.,‖ n.d., 2. 
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sistem keuangan negara dan pajak, pertumbuhan ekonomi, 

kependudukan dan lain  sebagainya.
14

 Dalam Islam pertumbuhan 

ekonomi diambil dari al-Qur‘an surat Hud ayat 61 yaitu sebagai 

berikut:  

ۗ ِٗ ٍّ َغْيُس ٍْ اِٰن َ َيب نَُكْى يِّ
ِو اْعبُُدٔا ّللّاٰ ْٕ َد اََخبُْْى ٰصهًِحب ۘ قَبَل ٰيقَ ْٕ ًُ اِٰنٗ ثَ َٔ 

ٍَ اْْلَزْ  ََْشبَُكْى يِّ َٕ اَ ُْ ٌَّ ِّ ۗاِ ا اِنَْي ْْٕٓ بُ ْٕ ُِ ثُىَّ تُ ْٔ َسُكْى فِْيَٓب فَبْستَْغفُِس ًَ اْستَْع َٔ ِض 

ِجْيبٌ   َزبِّْي قَِسْيٌب يُّ

 “Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, 

Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada 

tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi 

(tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah 

ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. 

Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan 

memperkenankan (doa hamba-Nya).”(QS. Hud : 61) 

Islam dapat mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

perubahan yang terjadi secara berkelanjutan pada berbagai faktor 

produksi secara baik dan memberikan dampak yang besar 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan juga Islam menilai 

orientasi pertumbuhan ekonomi bukan saja peningkatan barang 

atau jasa yang dihasilkan saja, namun lebih dari pada itu dengan 

mencangkup aspek moralitas dan kualitas akhlak serta 

keseimbangan antara tujuan dunia dan akhirat.
15

 Dalam tingkat 

ukuran pertumbuhan ekonomi Islam bukan hanya pada pencapain 

material ataupun hasil dari kuantitasnya, tetapi dilihat pada aspek 

kehidupan baik agama, maupun sosial kemasyarakatan. Apabila 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat memunculkan masalah 

baik masalah pemerataan atau keadilan, keterbelakangan, 

maupun kemanusianan hal ini dapat dikatakn tidak sesuai dengan 

konsep pertumbuhan ekonomi Islam. Namun sebaliknya dalam 

mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam memiliki 

                                                           
14 A. jajang W Mahri et al., Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: 

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 61. 
15 Almizan, ―Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,‖ 

Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1 No.2 (Desember 2016): 207. 



 6 

kareakterisik yang harus dimiliki yakni diantaranya komprehensif 

atau menyeluruh (al-Syumul), Seimbang (Tawazun), adil 

(„Adalah), Tanggung Jawab (Mas‟uliyyah), berfokus pada 

manusia (Ghayatuha al-Insan) dan Mencukupi (Kifayah).
16

 

Jika kita merujuk pada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia 

yang dalam beberapa tahun mengalami perubahan yang 

bervariasi terutama pada tahun 2020 yang mengalami penurunan 

drastis hingga menyentuh angka -4,4 menurut IMF (International 

Monetary Fund) pada oktober 2020, selain IMF, OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) 

mengatakan bahwa perekonomian mengalami penurunan sampai 

pada September 2020 sebesar -4,5 dan menurut bank dunia 

(World Bank) pertumbuhan ekonomi dunia pada juni 2020 

mencapai angka -5,2.
17

 Hal ini berdampak secara langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami titik terendah 

dalam 20 tahun terakhir yaitu -2,07.
18

 Kondisi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia yang mengalami penurunan mengakibatkan 

hal serupa terjadi diberbagai wilayah. Salah satunya yakni 

Provinsi Lampung yang dimana mengalami dampak negatif yang 

terjadi pada pertumbuhan ekonomi. 

  

                                                           
16 Rizal Muttaqin, ―Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam 

Economic Growth in Islamic Perspective,‖ Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis 1 

No.2 (2018): 121. 
17 BPS, ―Statistik Indonesia 2021,‖ n.d. 
18 Kementrian Keuangan Republik Indonesia, ―Kerangka Ekonomi Makro 

Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020‖ (Kementrian Keuangan RI, 2019), 

5. 
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Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut 

Lapangan Usaha Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Lampung Dalam Angka 2022 

 

Terlihat dalam tabel 1.1. tersebut bahwa kondisi 

pertumbuhan ekonomi mengalami titik terendah pada tahun 2020 

hingga mencapai titik -1,67 dengan angka laju pertumbuhan 

tertinggi sebesar 5,26 pada tahum 2019. Kenaikan laju 

pertumbuhan secara berturut-turut  pernah terjadi di Provinsi 

Lampung mulai dari tahun 2017 dengan angka sebesar 5,16 
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kemudian 2018 dengan angka 5,23 dan 2019 dengan angka 5,26. 

Setelah itu mengalami penurunan drastis di tahun 2020 menjadi -

1,67 dan mulai bangkit kembali pada tahun 2021 pada angka 

2,79. 

Sejatinya dalam konsep pertumbuhan ekonomi sektoral 

mempunyai beberapa sektor penting yang menjadi pondasi dalam 

keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. sektor pertanian dan 

sektor industri manufaktur merupakan sektor yang mempunyai 

potensi besar dalam membangun sebuah perekonomian baik 

dalam konsep pembangunan nasional maupun pembangunan 

daerah. Dalam konsep pembangunan ekonomi nasional sektor 

pertanian memiliki pengaruh yang besar sehingga mampu 

menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam Produk 

Domestik Bruto (PDB). Bukan hanya itu saja jika kita melihat 

sebuah survei penilaian yang dilakukan oleh salah satu lembaga 

yang dibawah naungan PBB yaitu AFO (Agricultural and Food 

Asosiation) Indonesia menempati urutan 17 dengan nilai rata-rata 

sebesar 45,7 dari total 133 negara yang tergabung didalam 

organisasi tersebut. Dalam indikator penilaian yang terdiri dari 

penilaian secara keseluruhan (overall), pertanian berkelanjutan 

(sustainable agriculture), kehilanga susut pangan dan limbah 

(food lose and waste) dan aspek gizi (nutritional challenges).
19

 

Posisi 17 bukanlah posisi yang baik untuk sebuah negara yang 

memiliki luas wilayah yang digunakan dalam pertanian yang 

besar, kondisi iklim dan kontur tanah yang mendukung.   

Selain itu jika kita melihat dalam konsep pembagunan daerah 

Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar dalam bidang 

pertanian. Sehingga provinsi lampung mampu mendapatkan 

penghargaan abdi bakti tani 2021 yang diberikan oleh pemerintah 

pusat melalui kementrian pertanian atas kontribusinya terhadap 

upaya ketahanan pangan Indonesia, dengan memperoleh 

peringkat pertama dalam peningkatan produksi padi terbesar di 

                                                           
19 Food and Agricultural Organization, ―Food Ustainable Index 2021,‖ 

2021, 4. 
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Indonesia.
20

 Kemampuan sektor pertanian dalam memberikan 

dampak yang besar bukan hanya untuk daerah Provinsi Lampung 

saja tetapi mampu mencangkup seluruh wilayah Indonesia 

menjadikan sektor ini sebagai sektor utama dalam produk 

domestik regional bruto di Provinsi Lampung. 

Bukan hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan, 

sektor industri manufaktur mengalami pertumbuhan yang pesat. 

Dalam pembangunan nasional sektor manufaktur menjadi salah 

satu sektor yang memilki peran terhadap PDB melebihi 20% 

sehingga mampu dikatakan sebagai negara industri. Kondisi ini 

menyebabkan indonesia masuk pada urutan 19 pada kategori 

Manufacturing value added unggul dari berbagai negara besar 

lainnya seperti Inggris, dan Brazil. Sedangkan secara keseluruhan 

kategori Competitive Intustrial Perfomence Indeks. Indonesia 

menempati posisi 40 dengan nilai rata-rata 0,081dari total 152 

negara yang tergabung dalam UNIDO (United nations industrial 

development organization).
21

 Dalam penliaian tersebut 

menggunakan indikator yaitu kapasitas untuk memproduksi dan 

mengekspor barang menufaktur (Capacity To Produce And 

Export Manufactures), pendalaman dan peningkatan teknologi 

yang digunakan (Technological Deepening And Upgrading) dan 

dampaknya bagi dunia (World Impact).
22

 

Perkembangan sektor manufaktur mendapatkan perhatian 

yang lebih dari pemerintah daerah Provinsi Lampung yang 

memiliki keseriusan untuk memperbaiki dan menata kegiatan 

manufaktur di wilayah Provinsi Lampung dimana hal ini terlihat 

dari peraturan daerah (PERDA) nomor 13 Tahun 2016 tentang 

RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi).
23

 Sejak adanya 

                                                           
20 Oprator PPID Lampung, ―Gubernur Arinal Terima Penghargaan Bidang 

Pertanian Abdi Bakti Tani 2021,‖ 2021, hhtps://ppid.lampungprov.go.id/detail-

post/Gubernur-Arinal-Terima-Penghargaan-Bidang-Pertanian-Abdi-Bakti-Tani-2021. 
21 United States Industrial Development Organization, ―Industrial 

Development Report 2020 Industrializing in the Digital Age,‖ 2021, 190. 
22 United Nations Industrial Devlopment Organization, ―INDONESIA 

‗Country and Economy Profiles,‘‖ 2021. 
23 Biro Administrasi Provinsi Lampung, ―Pemerintah Provinsi Lampung 

Bakal Kembangkan Industri Pengolahan,‖ Agustus 2021, 

hhtps://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemerintah-provinsi-lampung-bakal-

kembangkan-industri-pengolahan. 
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peraturan ini sektor manufaktur di Provinsi Lampung mengalami 

peningkatan secara perlahan. Tercatat pada 2020 industri 

memiliki kontribusi sebesar 9,04%. Menjadikan sektor 

manufaktur sebagai sektor terbesar kedua yang memiliki 

kontribusi yang besar terhadap PDRB Provinsi Lampung. 

 

Tabel 1.2 

PDRB Sektor Pertanian ADHK Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Lampung Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Lampung Dalam Angka 2022 

 

Dalam Tabel 1.2 diatas dapat terlihat kontribusi dari sektor 

pertanian dan sektor manufaktur bahwa kedua sektor tersebut 
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memiliki kontribusi yang tinggi dalam perekonomian di Provinsi 

Lampung melalui produk domestik regional bruto. Sektor 

pertanian mengalami kondisi tertinggi ialah pada tahun 2020 

dengan nilai mencapai Rp. 68.308,22 milyar dan terendah pada 

tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp. 66.297,14 milyar. 

Sedangkan dalam sektor manufaktur nilai tertinggi tedapat pada 

tahun Rp. 46.778,09 milyar dan nilai terendah pada tahun 2017 

sebesar Rp. 39.633,96 milyar. Pada tahun 2020 kedua sektor ini 

mengalami kondisi yang berbeda yakni pada sektor pertanian 

nilai mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya. 

Sebaliknya sektor manufaktur mengalami penurunan dari pada 

tahun 2019.   

Kontribusi yang besar tersebut memiliki pengaruh yang besar 

dalam tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk 

mengontrol dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi 

melalui PDB/PDRB. PDB/PDRB sendiri memiliki pengertian 

sebagai suatu gambaran akan keberhasilan sebuah wilayah dalam 

menciptakan atau meingkatkan output (nilai tambah) pada 

wilayah tersebut. Sedangkan, PDRB/PDB berdasarkan harga 

berlaku ialah suatu penilaian pada produk baik barang maupun 

jasa yang diproduksi atau yang dikonsumsi dengan harga tahun 

berjalan.
24

 Dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi PDRB 

atau PDB yang menjadi alat ukur ialah PDRB atau PDB 

berdasarkan harga konstan. Harga Konstan ialah sebuah penilaian 

pada produk barang maupun jasa yang diproduksi ataupun 

dikonsumsi dengan menggunakan harga tetap disuatu tahun 

tertentu atau tahun dasar.
25

 Adapun langkah yang dapat dilakukan 

dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yaitu 

dennggan cara menjaga kestabilan produksi pada sektor-sektor 

unggulan yang sesuai dengan standar internasional. Menjaga 

kestabilan PDRB yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi 

bisa dengan menggunakan pendekatan produksi yang dimana 

ketika pertumbuhan produksi pada sektor ekonomi memiliki nilai 

                                                           
24 BPS, ―Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2016-

2020,‖ n.d., xv. 
25 IBID., h. xvi. 
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output yang besar maka secara otomatis mampu berdampak 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat.
26

 

Selain itu, merujuk pada tujuan pembangunan ekonomi yang 

diinginkan selain menjaga kestabilan perekonomian melalui 

pertumbuhan ekonomi yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. 

kedua sektor tersebut mempunyai andil dalam menciptakan 

lapangan pekerjaaan di Provinsi Lampung. Penciptaan lapangan 

kerja baru memiliki tujuan untuk menyerap angkatan kerja yang 

ada disuatu daerah untuk mendapatkan pekerjaan sebanyak-

banyaknya. Kedua sektor ini juga mampu menyerap angkatan 

kerja yang termasuk kedalam tenaga kerja yang terdapat pada 

Provinsi Lampung. Jumlah Penyerapan tenaga kerja ialah total 

pekerja pada suatu kegiatan bisnis tertentu atau bisa dikatakan 

sebagai jumlah pekerja dalam satu unit usaha.
27

 Selain itu, 

Pertumbuhan ekonomi memiliki faktor yang mempengaruhi 

tingkat kontribusinya diantaranya yaitu jumlah tenaga kerja, 

kapital, dan kemajuan penggunaan tekhnologi. Tenaga kerja 

menjadi faktor produksi salah satu kunci dalam peningkatan hasil 

produksi suatu sektor dalam perekonomian. Pada dasarnya faktor 

produksi memiliki kategori yakni Sumber Daya Alam (SDA), 

Sumber Daya Manusia (SDM), kapital/modal, serta organisasi 

atau manajemen. Tenaga kerja sendiri termasuk kedalam Sumber 

Daya Manusia yang berperan sebagai pengelolah sumber daya 

yang ada dibumi.
28

 

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam sebuah 

kegiatan produksi. Dimana peranan yang ditimbulkan oleh tenaga 

kerja dalam meningkatkan hasil produksi sangatlah besar. Tetapi 

penyerapan  tenaga kerja bagaikan dua mata pisau yang malah 

akan merugikan sektor produksi tersebut apabila penambahan 

tenaga kerja tidak diikuti oleh penambahan faktor ptoduksi 

lainnya. Hal ini pernah diungkapkan dalam sebuah teori yang 

                                                           
26 Arifin, ―Memahami PDRB sebagai Instrumen untuk Mengukur 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.,‖ 1. 
27 Kadir Manat Manat and La Ode Suriadi, ―Pengaruh Investasi Dan 

Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di 

Kota Kendari,‖ Jurnal Ekonomi Vol.1 No.1 (April 2016): 14. 
28 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 

2012), 72. 
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dikemukakan oleh David Richardo menyatakan bahwasannya 

tenaga kerja memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan 

produksi dalam satu sektor perekonomian. Dimana ketika sebuah 

sektor produksi menambah jumlah faktor produksi pada awalnya 

akan menambah jumlah produksi namun jika penambahan faktor 

produksi tersebut secara terus menerus akan ada pada satu titik 

jumlah produksi tersebut akan terhenti pertambahannya atau 

bahkan menyebabkan penurunan jumlah produksi. Teori tersebut 

dapat disebut teori The law of diminishing return.
29

  

Jika kita melihat dalam sudut pandang Islam mengenai 

penyerapan tenaga kerja, dimana Islam mengatakan penyerapan 

tenaga kerja ini sudah menjadi salah satu bagian daripada 

menjalankan perintah Allah SWT, sebagaimana Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur‘an surah At-Taubah ayat 105 yang 

berbunyi: 

 

 ْٔ َستَُسدُّ َٔ  ٌَۗ ْٕ ْؤِيُُ ًُ اْن َٔ  ّٗ نُ ْٕ َزُس َٔ هَُكْى  ًَ ُ َع
ا فََسيََسٖ ّللّاٰ ْٕ هُ ًَ قُِم اْع ٌَ اِٰنٗ َٔ

  ٌَ ْٕ هُ ًَ ُْتُْى تَْع ب ُك ًَ انشََّٓبَدِة فَيَُُبِّئُُكْى بِ َٔ (1ٓٔ)انتٕبت: ٰعهِِى اْنَغْيِب   

 “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang 

mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 

Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah : 

105) 

Dalam ayat ini Allah SWT memberikan perintah kepada 

seluruh umat Islam agar melakukan usaha atau melakukan sebuah 

pekerjaan dengan pekerjaan yang baik, sebab pekerjaan baik 

mampu mendapatkan suatu yang baik juga baik di dunia maupun 

di akhirat. Sebaliknya, perkerjaan buruk akan mampu 

mendatangkan sesuatu yang buruk juga baik didalam dunia 

akhirat. Islam menganggap tenaga kerja adalah sebuah faktor 

produksi, diaman kekayaan SDA tidakakan mampu bermanfaat 

                                                           
29 Rudi Wibowo, ―PENGARUH MODAL, TENAGA KERJA, BAHAN 

BAKU, MESIN TERHADAP PRODUKSI INDUSTRI KECIL KONVEKSI DESA 

PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS,‖ 2013, 4. 
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jikalau tidak mampu diolah oleh manusia. Sebagai Muslim, 

bekerja ialah sebagai suatu ikhtiar yang dilakukan dengan 

sungguh-sungguh dan mampu mengerakkan seluruh aset dan 

zikirnya untuk mencerminkannya maupun menampakkan bahwa 

dirinya ialah sebagai hamba Allah yang mampu menundukkan 

dunia serta menempatkan dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat.
30

 

 

Tabel 1.3 

 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Dan 

Manufaktur Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2012-2020 

Tahun 

Sektor 

Pertanian 

Sektor 

Manufaktur 

Jumlah Angkatan 

Kerja Yang Bekerja 

2017 1.790.035 306.052 3.896.230 

2018 1.731.718 659.987 4.060.377 

2019 1.651.601 756.375 4.077.930 

2020 1.915.750 670.282 4.280.109 

2021 1.843.505 397.915 4.284.320 

Sumber: Data Dikelola, BPS,Provinsi  Lampung Dalam 

Angka 2017-2022 

 

Kondisi pada tabel 1.3 diatas menunjukan bahwa kedua 

sektor mampu melakukan penyerapan tenaga kerja yang ada. 

sektor pertanian memiliki kemampuan tertinggi dalam menyerap 

tenaga kerja terbayak ialah pada tahun 2020 sebesar 1.915.750 

pekerja dan penyerapan tenaga kerja terendah terjadi pada tahun 

2019 dengan angka sebesar 1.651.750 pekerja. Sedangkan pada 

sektor industri manufaktur mengalami angka penyerapan tenaga 

kerja tertinggi terjadi pada tahu 2019 mencapai 756.375 pekerja 

dan terendah pada tahun 2017 hanya sebesar 306.052 pekerja. 

Kondisi penyerapan tenaga kerja kedua sektor tersebut 

mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. 

Jumlah penyerapan tenaga kerja oleh kedua sektor tersebut 

bukanlah angka yang kecil sehingga keduanya memiliki peran 

                                                           
30 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani 

Perss, 2002), 18. 
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yang penting dalam jumlah tenaga kerja terserap di Provinsi 

Lampung. Kedaan ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

terdahulu salah satunya yaitu oleh Kiky Asmara yang berjudul 

―analisis peran sektor industri manufaktur terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Jawa Timur‖. Dalam penelitian ini mendapatkan 

hasil bahwa PDRB serta Jumlah tenaga kerja disektor industri 

berpengaruh signifikant terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Jawa Timur.
31

 Dan juga pada sektor manufaktur, sektor pertanian 

juga mengalami hal yang sama sebagaimana dalam penelitian Jui 

Rompas dkk, ―potensi sektor pertanian dan pengaruhnya terhadap 

penyerapan tenaga kerja di kabupaten minahasa selatan.‖ Dalam 

hal ini PDRB output pertanian mempunyai pengaruh positif pada 

penyerapan tenaga kerja di Minahasa Selatan.
32

  

Selain itu, kedua sektor baik sektor pertanian maupun sektor 

manufaktur memiliki pengaruh melalui PDRB yang dihasilkan 

sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. pernyataan 

tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni 

diantaranya penelitian Trian Zulhadi yang berjudul Kontribusi 

Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi 

Riau dan dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pertanian 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan tingkat signifikasi 99%.
33

 Selanjutnya, Dalam sebuah 

penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Sektor Pertanian 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara 

pada tahun 2021 bahwasannya produksi pertanian memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. peenlitian ini 

dilakukan oleh oleh Syaloom Syenny Pelengkahu dkk..
34

 Selain 

itu dalam sektor manufaktur hal ini sesuai dengan penelitian 

                                                           
31 Asmara, ―Analisis Peran Sektor Industri Manufaktur Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur,‖ 1. 
32 Jui Rompas, ―POTENSI SEKTOR PERTANIAN DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN‖ 15, no. 04 (2015): 1. 
33 Trian Zulhadi, ―KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI RIAU,‖ Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial, n.d., 1. 
34 Syaloom Syenny Pelengkahu, Paulus Kindangen, and Een Novritha 

Walewangko, ―ANALISIS PENGARUH SEKTOR PERTANIAN TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA,‖ 2021, 1. 
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Bernadette Robiani berjudulkan pengaruh industrialisasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di sumatera selatan yang menyatakan 

bahwa sektor industri berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sumatera selatan.
35

  

Kedua sektor ini merupakan sektor penggerak sebagai roda 

bagi perekonomian dan kedua sektor tersebut tidak dapat 

dipisahkan dalam konteks pembangunan ekonomi melalui 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita melalui 

pendapatan penduduk di Provinsi Lampung yang erat kaitannya 

dengan tenaga kerja yang terserap. Peran pemerintah provinsi 

sangatlah diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan kedua 

sektor tersebut mengingat kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian sehingga dapat membantu untuk menciptakan 

kesejahtraan masyarakat. Namun dengan demikian permasalahan 

yang dihadapi di Provinsi Lampung dengan komdisi peningkatan 

kontribusi PDRB dari sektor-sektor tersebut sangat lah besar 

terlihat pada rentan waktu 2017-2021 walaupun mengalami 

kondisi incontinuitas (secara tidak terus-menerus) dan 

peningkatan lajunya yang kecil serta tidak diikuti dengan laju 

pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu mengalami kenaikan 

yang terkadang mengalami penurunan (fluktuatif). Begitupula 

dengan kondisi penyerapan tenaga kerja yang ada. Dengan 

demikian peran pemerintah daerah dalam meningkatkan 

kontribusi baik terhadap penyerapan tenaga kerja ataupun 

pertumbuhan ekonomi dari pertanian juga sektor manufaktur 

tersebut sangatlah penting.  

Berdasarkan penjalasan latar belakang ini peneliti memiliki 

ketertarikan dalam melakukan penelitian bagaimana peran yang 

diberikan oleh ketiga sektor terhadap penyerapan tenaga kerja 

dan pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung. Dengan judul 

“Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor 

Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi 

Lampung Pada Tahun 2017-2021 Melalui Penyerapan 

                                                           
35 Bernadette Robiani, ―Analisis Pengaruh Industrialisasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan,‖ Jurnal Ekonomi Dan 

Pembangunan Indonesia, 2005, 2. 
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Tenaga Kerja Sebagai Variabel Intervening Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” 

 

C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian pasti memiliki cakupan permasalahan yang 

akan diteliti. Maka dengan itu peneliti akan memberikan 

penjelasan mengenai masalah yang terdapat dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Dalam pembatasan masalah fokus penelitain hanya tertuju 

pada pengaruh yang diberikan oleh sektor pertanian dan  

sektor manufaktur sebagai variable independen secara 

berturut-turut (X1 dan X2) terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebagai variabel dependen (Y) serta penyerapan tenaga kerja 

sebagai variabel intervening (Z). Sektor pertanian dan 

manufaktur yang dimaksud adalah jumlah PDRB sektor 

pertanian dan manufaktur dalam PDRB berdasarkan lapangan 

usaha menurut dasar harga konstan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi ialah jumlah laju 

pertumbuhan PDRB  berdasarkan lapangan usaha nenurut 

dasar harga konstan secara keseluruhan menggunakan bentuk 

persen (%), dan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini 

ialah total pekerja yang dapat ditampung oleh sektor 

pertanian dan sektor manufaktur. 

2. Dalam batasan waktu pengamatan dilakukan dari tahun 2017-

2021, terlepas dari tahun tersebut tidak termasuk kedalam 

penelitian kali ini. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis 

dapat merumuakan masalah yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaruh Sektor Industri Pertanian Dan Sektor 

Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara 

Parsial Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2017-2021? 

2. Bagaimana Pengaruh Sektor Industri Pertanian Dan Sektor 

Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara 

Simultan Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2017-2021? 
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3. Bagaimana Pengaruh Sektor Industri Pertanian Dan Sektor 

Industri Manufaktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Secara Parsial Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2017-2021? 

4. Bagaimana Pengaruh Sektor Industri Pertanian Dan Sektor 

Industri Manufaktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Secara Simultan Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2017-

2021? 

5. Bagaimana Pengaruh Sektor Industri Pertanian Dan Sektor 

Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Sebagai Variabel 

Intervening Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2017-2021 ? 

6. Bagaimana Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Manufaktur 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyerapan Tenaga 

Kerja Dalam Persepektif Ekonomi Islam?    

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis memiliki 

tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sektor Industri 

Pertanian Dan Sektor Industri Manufaktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Secara Parsial Di Provinsi Lampung 

Pada Tahun 2017-2021 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sektor Industri 

Pertanian Dan Sektor Industri Manufaktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan Di Provinsi 

Lampung Pada Tahun 2017-2021 

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sektor Industri 

Pertanian Dan Sektor Industri Manufaktur Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Secara Parsial Di Provinsi 

Lampung Pada Tahun 2017-2021 

4. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sektor Industri 

Pertanian Dan Sektor Industri Manufaktur Terhadap 

Penyerapan Tebaga Kerja Secara Simultan Di Provinsi 

Lampung Pada Tahun 2017-2021 

5. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sektor Industri 

Pertanian Dan Sektor Industri Manufaktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyerapan Tenaga Kerja 
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Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Lampung Pada 

Tahun 2017-2020  

6. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sektor Pertanian, 

Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui 

Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Persepektif Ekonomi Islam  

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang didapat atau dihasilkan dari 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

ilmu ekonomi syariah, dan mampu dapat menjadi acuan serta 

rujukan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang 

penelitian khususnya tentang pertumbuhan ekonomi.  

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pihak 

yang terkait terutama pemerintah dalam usahanya untuk 

meningkatkan perekonomian dan menumbuhkan daya saing 

dalam bidang industri manufaktur dan sektor pertanian yang 

ada dilingkungan pemerintahanya. Selain itu juga peneliti 

berharap penelitian ini dapat berkontribusi bagi pemerintah 

dalam menetapkan kebijakan dalam sektor industri 

manufaktur dan pertanian yang ada di wilayahnya.  

 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Jui rompas, dkk, 2015, “Potensi Sektor Pertanian Dan 

Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Kabupaten Minahasa Selatan‖. Memilili Tujuan untuk 

mengetahui potensi pertanian dan pengaruhnya pada 

penyerapan tenaga kerja di kabupaten Minahasa Selatan. 

Dalam penelitian ini menggunakan data Pertumbuhan PDRB 

pertanian dan tenaga kerja dari 2004-2013 Minahasa Selatan 

dengan menggunakan data sekunder dari BPS kabupaten 

Minahasa Selatan. Analisis mengunakan metode location 

qoutient (lq) serta analisis regresi sederhana. Sehingga 
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hasilnya menyatakan bahwa pertanian memiliki hubungan 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal tersebut juga 

akan mempengaruhi tingkat pengangguran di Minahasa 

Selatan.
36

 

2. Ufira Isbah, dan Rita Yani Iyan, pada tahun 2016 dengan 

judul ―Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian 

Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau‖. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui peranan pertanian terhadap 

perekonomian dan kesempatan kerja di Provinsi Riau. 

Penelitian ini menggunakan analisis data panel sederhana. 

Sehingga menghasilkan bahwa Sektor pertanian mampu 

berperan signifikan untuk meningkatkan nilai PDRB Provinsi 

Riau, apabila nilai pertanian naik 1 juta rupiah menyebabkan 

kenaikan sebesar Rp. 3.096.264 pada pdrb. sektor pertanian 

bersifat inelastis sebesar 0,97. Sektor pertanian bersifat 

signifikan pada kemampuan menyerap tenaga kerja, dimana 

apabila PDRB pertanian mengalami peningkatan maka 

jumlah total penyerapan tenaga kerja (jumlah orang bekerja) 

di propinsi Riau meningkat 0,009646. Elastisitas kesempatan 

kerja sektor pertanian di Provinsi Riau adalah 0,4, memberi 

arti untuk sektor pertanian berpengaruh dalam meningkatkan 

kerja meskipun bersifat inelastis. Dengan demikiassn sektor 

pertanian masih mempunyai pengaruh walaupun permintaan 

terhadap komoditi pertanian tereduksi oleh arus globalisasi.  

3. Irma Mar‘atus Sholihah, dkk. ―Analisis investasi sektor 

industri manufaktur, pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia‖, 2017. 

tujuan untuk penelitian yakni menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh pada investasi pada sektor manufaktur yang ada 

di Indonesia. Penelitan ini menggunakan model persamaan 

simultan dengan metode two stage least squre (2SLS). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi industri 

manufaktur secara bersama-sama dipengaruhi oleh suku 

                                                           
36 Rompas, ―POTENSI SEKTOR PERTANIAN DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN MINAHASA 

SELATAN,‖ 1. 
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bunga (SB), nilai tukar (NT) dan penyerapan tenaga kerja 

industri manufaktur (PTK).
37

 

4. Rizki Herdian Zenda, dan  Suparno. Dengan penelitian 

―Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Di Kota Surabaya, 2017, memiliki tujuan untuk mengetahui 

penaruh jumlah sektor industri terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Kota Surabaya. Penelitian menyetakan bahwa 

pertumbuhan jumlah industri berpengaruh positif signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Surabaya. Dapat terlihat 

bahwasannya nilai t hitung (4,082) dengan signfikan 0,027 < 

0,05 yang menggambarkan pengaruh signifikan jumlah 

industri terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja..
38

  

5. Ghina Ulfa Saefurrahman, Tulus Suryanto, dan Ronia Eka 

Wulandari Siregar, 2017, Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Industri 

Pengolahan. Dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan di 

kabupaten lampung selatan pada tahun 2008-2017. Dengan 

metode penelitian kuantitatif, menggunakan analisis regresi 

sederhana. Dan hasil dalam penelitian ini adalah penyerapan 

tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten lampung selatan pada 

tahun 2008-2017..
39

 

6. Kiky Asmara, 2018 dengan judul ―Analisis Peran Sektor 

Industri Manufaktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Jawa Timur‖. Memiliki tujuan untuk mengetahui peran sektor 

industri manufaktur terhadap penyerapan tenaga kerja yang 

                                                           
37 Irma Mar‘atus Sholihah, Syaparuddin Syaparuddin, and Nurhayani 

Nurhayani, ―Analisis investasi sektor industri manufaktur, pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia,‖ Jurnal Paradigma 

Ekonomika 12, no. 1 (September 17, 2017): 1, 

https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i1.3930. 
38 Rizki Herdian Zenda, ―PERANAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP 

PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA SURABAYA‖ 2 (2017): 1. 
39 GhinaUlfa Saefurrahman, Tulus Suryanto, and Ronia 

EkaWulandariSiregar, ―PENGARUH PENYERAPAN TENAGA KERJA 

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA SEKTOR INDUSTRI 

PENGOLAHAN‖ 1, no. 1 (n.d.): 1. 
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ada di Jawa Timur. Data yang dalam penelitian ini ialah 

jumlah industri, jumlah investasi, PDRB dan penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Menggunakan metode 

analisis linier berganda dalam pengujiannya. Maka hasil dari 

kesimpulan penelitian ini adalah jumlah industri, PDRB, dan 

jumlah investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan 

tenaga kerja Provinsi Jawa Timur..
40

 

7. Dewi Hartika, 2019, dengan judul ―pengaruh sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri 

pengolahan dan sektor konstruksi terhadap Produk domestik 

regional bruto di kabupaten indragilir hulu‖. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan 

sektor konstruksi terhadap Produk domestik regional bruto di 

kabupaten indragilir hulu dengan mengunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi berganda. 

Sehingga dapat dihasilkan bahwasannya pertanian, sektor 

kehutanan serta perikanan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. selain itu sektor 

manufakturpun mengalami hal yang sama dengan tidak 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

begitupun sektor konstruksi tidak memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. selain itu ketiga sektor ini 

hanya mampu menjelakan pertumbuhan ekonomi sejauh 80% 

dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang berada diluar 

penelitian ini. 
41

 

8. Ahmad Khsanatul Ikhsan, dkk, 2019, dengan judul ― Analisis 

Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Dan Sektor 

Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di 

Indonesia‖. Dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh 

Pendapatan Pertanian, Pendapatan Pertambangan dan 

                                                           
40 Asmara, ―Analisis Peran Sektor Industri Manufaktur Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur,‖ 1. 
41 Dewi Hartika, ―PENGARUH SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN 

DAN PERIKANAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN SEKTOR 

KONSTRUKSI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU,‖ Jurnal Manajemen Dan Bisnis VIII, No. 01, 

(2019): 1. 
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Pendapatan Industri Terhadap Ketimpangan distribusi 

pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan ialah data 

sekunder dan juga data panel tahun 2012-2016 berdasarkan 

Provinsi di Indonesia. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan analisis induktif. Hasil estimasi 

memperlihatkan bahwa, Pendapatan Pertanian memiliki 

pengaruh Negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan di Indonesia, Pendapatan 

Pertambangan tidak signifikan terhadap Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan di Indonesia dan Pendapatan Industri 

tidak signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

di Indonesia
42

 

9. Syaloom Syenny Pelengkahu, dkk, ―Analisis Pengaruh 

Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Provinsi Sulawesi Utara‖ pada tahun 2021. Memiliki tujuan 

untuk  menganalisis pengaruh dari sektor pertanian dalam 

jumlah produksi padi, nilai tukar petani, produksi perikanan 

dan nilai tukar nelayan, terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

ada pada 4 kabupaten yaitu Minahasa, Minahasa Tenggara, 

Minahasa Utara, dan Bolaang Mongondow. Penelitian ini 

mengunakan metode analisis regresi data panel dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwasannya produksi padi 

memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, nilai tukar 

petani tidak memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, 

produksi perikanan memiliki pengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi, dan nilai tukar nelayan tidak memiliki pengaruh 

pada pertumbuhan ekonomi di 4 Kabupaten yang berada di 

Provinsi Sulawesi Utara.
43

 

 

                                                           
42 Ahmad Khsanatul Ikhsan, Dewi Zain Putri, and Ariusni, ―ANALISIS 

PENGARUH SEKTOR PERTANIAN, SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN 

SEKTOR INDUSTRI TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 

DI INDONESIA,‖ Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Padang 1 no 3 (Agustus 2019): 1. 
43 Syaloom Syenny Pelengkahu, Paulus Kindangen, and Een Novritha 

Walewangko, ―ANALISIS PENGARUH SEKTOR PERTANIAN TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA,‖ 2021, 1. 
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Dalam penelitian kali ini memiliki pembeda dari beberapa 

penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini memiliki 2 sektor 

yang merupakan variabel bebas yakni sektor pertanian dan 

manufaktur. Sedangkan didalam penelitian terdahulu hanya 

terdapat satu variabel dari kedua variabel penelitian ini. Dan juga 

penelitian ini memiliki variabel intervening yaitu penyerapan 

tenaga kerja dimana dalam penelitian yang sudah terlebih dahulu 

yang digunakan dalam kajian penelitian terdahulu tidak terdapat 

variabel intervining. Penggunaan variabel ini tidak hanya semata-

mata untuk menjadi pembeda melainkan penyerapan tenaga kerja 

merupakan faktor dalam kegiatan produksi setiap sektor yang 

memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil produksi sektor 

tersebut. Sehigga ketika hasil produksi setiap sektor mengalami 

peningkatan maka secara teoritis pertumbuhan ekonomi akan 

mengalami peningkatan. Bukan hanya itu saja dari segi 

pendapatan penyerapan tenaga kerja yang besar menjadikan 

pendapatan masyarakat akan mengalami peningkatan sehingga 

hal itu akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui pendekatan pendapatan. Dari penjelasan tersebut 

penyerapan tenaga kerja memiliki posisi yang dapat 

menjembatani terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi 

disuatu daerah. Selain itu, tekhnik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis jalur yang dimana penelitian terdahulu 

tidak ada penelitian yang menggunakan teknik analisi jalur, 

hanya menggunakan teknik analisi regresi berganda ataupun 

sederhana. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini dilakukan sesuai dengan buku pedoman 

penulisan tugas akhir mahasiswa program sarjana UIN Raden 

Intan lampung tahun 2021 dalam konteks penulisan yaitu Bab I 

pendahuluan, Bab II kajian teori, Bab III metode penelitian, Bab 

IV hasil dan pembahasan penelitian, dan Bab V penutup. 

Sistematika penulisan antara lain sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan berbagai subbab yaitu 

diantaranya Penegasan judul, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan berbagai sub bab 

dianataranya teori-teori yang relevan dalam penelitian 

seperti teori-teori pertumbuhan ekonomi, penyerapan 

tenaga kerja dan konsep produksi sektor pertanian dan 

manufaktur, kerangka penelitian, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan berbagai sub bab 

yaitu diantaranya ialah jenis dan sifat penelitian, 

sumber data penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, teknik pengumpulan data, variabel 

penelitian, dan  metode analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan 

penelitian yaitu seperti deskripsi objek penelitian, 

teknik analisi data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji 

regresi berganda, uji analisis jalur, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP  

Dalam bab ini menjelaskan hasil kesimpulan pada 

pembahasan atau bab iv dan saran yang didapat dari 

analisis hasil penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi  

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting 

untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di 

suatu negara yang di ukur dari perbedaan Produk Domestik 

Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. 

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah 

total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun 

tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya, atau jumlah total 

alokasi output tahun tertentu lebih besar dari pada tahun 

sebelumnya.
44

 Sedangkan menurut Schumpeter, bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output 

(pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan 

alami dari tingkat pertambahan produk dan tingkat 

tabungan.
45

  

Sedangkan dari sisi yang lain pertumbuhan ekonomi bisa 

dikatakan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas 

produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur 

oleh PDB (Produk Domestik Bruto) untuk kawasan negara 

sedangkan untuk kawasan regional atau provinsi, kota atau 

kabupaten digunakan PDRB (Produk Domestik Regionsl 

Bruto).
46

 Menurut,  Sukirno pertumbuhan ekonomi 

merupakan  perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

                                                           
44 Eva Ervani, ―Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 1980.I-2004.IV,‖ Majalah Ilmiah UNIKOM 

Vol. 7 No. 2 (2005): 2. 
45 Iskandar Putong and Nuring Dyah Andjaswati, Pengantar Ekonomi 

Makro Cet. II ( (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 127. 
46 Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Pertumbuhan Wilayah,: Cetakan Pertama, 1. 
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meningkat. Suryana memiliki sudut pandang sendiri dalam 

mengartikan pertumbuhan ekonomi. menurutnya  

pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP 

(Gross Domestic Product) tanpa memandang bahwa 

kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan 

penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan 

dalam struktur ekonominya.
47

 

Dalam konsep kedaerahan pertumbuhan ekonomi dapat 

diartikan sebagai Pertumbuhan yang diukur dengan 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan 

memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam 

jangka panjang. Penekanan pada ‖proses‖, karena 

mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. 

Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi 

biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya 

tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga 

kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh 

pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian 

domestik dapat dinilai efektifitasnya.
48

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian pertumbuhan ekonomi adalah suatu usaha 

yang dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi suatu 

barang atau jasa melalui PDB ataupun PDRB yang 

menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapita suatu 

wilayah. Dalam meningkatkan kualitas perekonomian disuatu 

wilayah yang bertujuan untuk mengembangkan 

perekonomian yang ada di wilayah tersebut. suatu wilayah 

harus sejatinya mengetahui keunggulan dari perekonomian 

daerah tersebut. Sehingga perekonomian dapat dibagi 

menjadi dua sektor yaitu, sektor-sektor basis adalah sektor-

                                                           
47 Athaillah, Raja Masbar, and Abu Bakar Hamzah, ―Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh,‖ Jurnal Ilmu Ekonomi 

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1, No. 3 (Agustus 2013): 3. 
48 Dedy Rustiono, ―Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Propinsi Jawa Tengah,‖ 

Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, July 2008, 26. 
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sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa keluar 

daerah perekonomian masyarakat tersebut. Sektor-sektor 

bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-

barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada dalam 

batas perekonomian daerah itu.
49

 

 

2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi memiliki 

beberapa teori yang mengikuti perkembangan zaman. Berikut 

ini adalah beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang 

dikemukan oleh ahli-ahli yaitu sebagai berikut: 

 

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi David Richardo 

David Ricardo, ada empat faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, 

persediaan barang- barang modal, luas tanah dan 

kekayaan alam, serta penerapan teknologi. Dari keempat 

faktor tersebut mereka menitik beratkan teori pada 

pertambahan penduduk dalam mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah 

dan penerapan teknologi adalah tetap. Gambaran teori 

pertumbuhan ekonomi klasik adalah seperti berikut: 

1) Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah 

penduduk masih sedikit, persediaan barang modal 

cukup banyak, dan tersedianya lahan tanah yang 

masih luas. 

2) Pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang 

(stationeary state) saat produktivitas penduduk 

menurun karena berkurangnya kapasitas produksi 

sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi 

kegiatan ekonomi pun ikut menurun.
50

 

 

 

                                                           
49 Bambang Prishardoyo, ―Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB),‖ Jurnal Jejak 

Vol.1, No.1 (September 2008): 1. 
50 Arsyad, Ekonomi Pembangunan, 12. 
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b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrord-Domar 

Teori ini dikemukakan oleh dua orang ahli ekonomi 

yaitu Evsey Domar dan R.F.Harrord yang notabenenya 

keduanya berbeda masa dalam menyampaikan teorinya 

Domar menyampaikan teori ini pada tahun 1947 dan 

Harrord menyampaikannya pada tahun 1937.
51

 Tetapi 

pada dasarnya kedua ahli tersebut menyajikan teori yang 

sama walaupun di waktu yang berbeda dan tempat yang 

berbeda. Teori ini menunjukan suatu usaha agar 

pertumbuhan tetap berjalan dengan baik (steady growth) 

dalam perekonomian. Teori ini mengutamakan 

kedudukan dan fungsi modal dalam kegiatan ekonomi. 

modal adalah suatu pengeluaran yang mampu menambah 

kesanggupan sebuah kegiatan ekonomi dalam 

menghasilkan barang dan sebagai penambah permintaan 

yang efektif pada masyarakat.  

Teori ini beranggapan bahwa pertambahan dalam 

kemampuan memproduksi ini tidak secara langsung 

mampu menciptakan pertambahan produksi dan 

pendapatan nasional yang tidak ditentukan oleh 

pertambahan kapasitas produksi tetapi pertambahan 

pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Model 

teori ini termasuk dalam aggregate models yang dimana 

memiliki karakteristik yang berhubungan dengan 

perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut 

komponen agregat yaitu diantaranya seperti konsumsi, 

produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan gross 

national product (GDP). Model ini memiliki tujuan 

untuk mengestimasi laju pertumbuhan agregat 

maksimum yang diharapkan bisa dicapai oleh 

perekonomian berdasarkan kemampuan perekonomian 

tanpa ada campur tangan dari luar. 
52

 

 

                                                           
51 Nurul Huda, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Kencana, 

2015), 100. 
52 Ibid., 101. 



 31 

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Schumpeter 

Teori pertumbuhan ini pertama kali didiungkapkan 

oleh Joseph Alois Schumpeter dalam bukunya yang 

berjudul ―Theory of Economic Development” pada tahun 

1911 yang kemudian direvisi pada buku yang berjudul 

―Bussines Cycles” pada tahun 1939 dan Capytalism, 

Socialism, and Democracy pada tahun 1942.
53

 Dalam 

penelitian ini menekankan pentingnya pembiayaan 

inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan 

inflasioner merupakan satu metode tepat yang kini dicoba 

untuk diterapkan oleh setiap negara terbelakang. 

Analisisnya relevan dengan negara terbelakang dilihat 

dari segi kenaikan jangka panjang produktivitas dan 

penyerapan surplus tenaga kerja pada lapangan pekerjaan 

yang menguntungkan sebagai akibat dari inovasi. Teori 

ini bermaksud untuk menganalisis masalah kapitalisme 

barat, namun teori ini dapat memberikan petunjuk 

tentang masalah yang mungkin akan timbul dari negara 

terbelakang, sekalipun suatu proses industrialisasi mulai, 

serta memberi pelajaran untuk menghindari kesulitan 

tambahan dan tidak perlu yang menyertai suatu 

pembangunan yang tidak terkoordinasikan dan tidak 

terencana.
54

 

 

d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik 

Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Solow Swan 

atau yang dikenal sebagai ―the Solow-Swan growth 

model”. Teori ini dikemukanan oleh dua orang ahli 

ekonomi yaitu Robert Solow dan Trevor Swan pada 

tahun 1950. Teori ini adalah teori pertumbuhan pertama 

yang diterima sebagai model pertumbuhan jangka 

panjang (long-run growth model).  
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Dalam teori model ini memiliki asumsi bahwa suatu 

negara dapat  menggunakan sumber dayanya secara 

efisien, dan terdapat imbal hasil yang selalu berkurang 

(diminishing returns) terhadap peningkatan modal dan 

tenaga kerja. Keduanya mengembangkan model 

pertumbuhan ekonomi ini dengan memusatkan perhatian 

pada bagaimana pertumbuhan ekonomi, akumulasi 

modal, kemajuan teknologi, dan output saling 

berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. selain 

itu keduanya memiliki pemikiran yang menjelaskan 

bahwa untuk dapat mempertahankan tingkat 

pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, maka 

dibutuhkan adanya technological change. Hal ini penting 

karena menurut mereka dalam proses pencapaian 

pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada akan terjadi diminishing marginal product 

sehingga dengan adanya technological change tersebut, 

sumber daya atau input yang ada masih dapat 

ditingkatkan kemanfaatannya dalam pencapaian 

pertumbuhan ekonomi dan pentingnya produktivitas 

input dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi.
55

 

Dalam teori ini juga dikemukakanbahwasannya 

pembangunan ekonomi khusunya pembangunan daerah 

memiliki tiga tujuan penting yaitu mencapai 

pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan 

keberlanjutan (sustainability). 

1) Pertumbuhan (growth), tujuan yang pertama adalah 

pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan 

sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, 

peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan 

secara maksimal dan dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kegiatan produktif. 

2) Pemerataan (equity), dalam hal ini mempunyai 

implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, 

sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh 
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terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga 

manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat 

dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan. 

3) Berkelanjutan (sustainability), sedangkan tujuan 

berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi 

syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik 

yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun 

diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas 

kemampuan produksi. 

 

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral 

perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga 

pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-

daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas 

daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah 

juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, 

ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan 

didalam mewujudkan tujuan nasional. 

 

e. Teori Pertumbuhan Ekonomi Milton Friedman 

(1912-2006) 

Milton Friedman adalah seorang advokat yang lahir 

pada 1912, beliau adalah imigran yahudi yang berada di 

New York AS. Prestasi seorang friedman dalam bidang 

ekonomi yaitu pada tahun 1951 mendapat penghargaan 

John Bates Clark Medal atas kontribusi pemikirannya 

pada ekonomi. pada tahun 1976 ia dianugerahi Hadiah 

Nobel di bidang ekonomi untuk ―prestasinya di bidang 

analisis konsumsi, sejarah dan teori moneter, dan 

demonstrasi dari kompleksitas kebijakan stabilisasi.
56

 

Dalam teori ekonominya Friedman tergolong tokoh 

monotarisme yang menolak teori keyness. Menurur 

Friedman penggunaan teori kuantitas uang memiliki 

hubungan yang baik antara permintaan uang dengan 
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2012), 447. 



 34 

Produk Domestik Bruto (PDB).
57

 Tapi secara umum teori 

friedman digunakan untuk melakukan kebijakan sektor 

moneter, selain itu friedman penah menulis sebuah buku 

yang menyatakan tentang pasar bebas yang relatif untuk 

khalayak umum.
58

  

Salah satu pendangan Friedman yakni menghidupkan 

kembali teori kuantitas uang yang dimana ide bahwa 

tingkat harga tergantung pada jumlah uang beredar. Hal 

ini disebut sebagai teori kuantitas uang modern, 

diterbitkan pada tahun 1956. Friedman menyatakan 

bahwa dalam jangka panjang, peningkatan moneter harga 

pertumbuhan meningkat tetapi memiliki sedikit atau tidak 

berpengaruh pada output. Dalam jangka pendek, ia 

berpendapat, kenaikan pertumbuhan pasokan uang 

menyebabkan kerja dan output meningkat, dan 

penurunan pertumbuhan pasokan uang memiliki efek 

sebaliknya.
59

 Friedman juga berpendapat mengenai 

pertumbuhan GNP riil yang dimana ia menyatakan 

bahwa jumlah uang beredar sangatlah penting untuk 

dijaga karena keterkaitannya terhadap inflasi dalam 

perekonomian sehingga jumlah uang beredar harus 

benar-benar dijaga kestabilannya agar tidak berdampak 

pada perekonomian.
60

 Peningkatan jumlah uang beredar 

yang melebihi kebutuhan untuk perekonomian akan 

mendorong masyarakat untuk melakukan spekulasi 

terhadap valuta asing yang dapat menimbulkan 

pelemahan nilai rupiah, sehingga peran uang M1 di 

masyarakat sangatlah penting. Friedman menawarkan 

sebuah solusi yang dapat digunakan untuk menghadapi 

masalah inflasi dan fluktuasi jangka pendek dalam 

pekerjaan dan GNP riil adalah apa yang disebut aturan 
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uang pasokan. Jika Dewan Federal Reserve diminta 

untuk meningkatkan pasokan uang pada tingkat yang 

sama seperti GNP riil meningkat, ia berpendapat, inflasi 

akan menghilang.
61

 

Teori yang dikemukakan oleh friedman ini lebih 

condong kepada teori permintaan uang dimana teori yang 

ia terapkan ialah sebagai berikut :  

 

M = k.Y = (1/v) . Y 

 

Dimana : 

M = Jumlah Uang yang Beredar 

k = Besar kecilnya keinginan masyarakat untuk 

memegang bagian dari pendapatan/kekayaannya dalam 

bentuk kas 

Y = Pendapatan nasional 

V = Velocity 

 

Teori permintaan uang ini memiliki perbedaan dari 

teori-teori klasik lainnya yaitu dimana pada persamaan 

klasik yang dimaksud Y adalah current income, 

sementara menurut Friedman Y adalah Permanent 

Income, yakni pendapatan rata-rata yang diharapkan 

masyarakat selama periode tertentu. Selain itu, Menurut 

teori klasik, yang dimaksud M adalah M1, sementara 

menurut Friedman adalah M2, dimana M2 = M1 + Time 

Deposit. Dan dalam teori klasik, nilai v adalah konstan, 

namun dalam persamaan Friedman nilai v berfluktuasi 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Inflasi, 

tingkat harga umum, penghasilan dari saham, 

penghasilan dari obligasi, dll. Selain itu Dapat dikataka 

bahwa teori friedman ini menekankan pada jasa yang 

dihasilkan uang sehingga apabila seseorang memegang 

uang maka bergantung pada kegunaan jasa yang 

dihasilkan oleh uang, sehingga dapat dikatakan 
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bahwasannya uang adalah aset yang dipegang oleh 

masyarakat dan dengan itu juga dapat dikatakan 

bahwasannya variabel-variabel ekonomi lainnya dapat 

dikatakan sebagai aset yang mepengaruhi uang.
62

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Teori 

Kuantitas Friedman menegaskan JUB masih merupakan 

variabel kunci dalam penentuan kebijakan untuk 

mengendalikan tingkat harga dan pendapatan, inflasi dan 

deflasi dapat diatasi apabila perubahan JUB per unit 

output dapat dijaga kenaikan atau penurunnya, velocity 

atau tingkat kecepatan JUB relatif masih stabil, efektifitas 

kebijakan fiskal, dalam hal ini defisit APBN, masih dapat 

diatasi bila dibiayai dengan pinjaman masyarakat, dan 

bukan dari penambahan pencetakan uang.
63

  

Selain itu Friedman juga mengatakan bahwa Jumlah 

kekayaan yakni besarnya kekayaan masyarakat 

menentukan banyak/jumlah uang yang diperlukan 

masyarakat, Tingkat tabungan, surat-surat pinjaman dan 

saham-saham. Besarnya tingkat pendapatan dari 

penyimpan uang tunai/tabungan di bank juga 

mempengaruhi besar permintaan uang oleh masyarakat. 

Dalam masa inflasi orang lebih sedikit menyimpan uang 

di bank, tapi bila keadaan ekonomi stabil tabungan dan 

uang tunai yang dipegang masyarakat akan menjadi 

besar. Juga tingkat pendapatan dari surat-surat pinjaman 

dan saham dapat mempengaruhi permintaan akan uang. 

Perubahan yang diramalkan atas harga-harga di masa 

depan, masa akan datang, akan lebih sedikit uang yang 

ditahan masyarakat. Jika dalam keadaan inflasi 

masyarakat lebih suka menyimpan kekayaan dalam 

bentuk harta tetap (rumah, tanah, emas). Cita rasa Ini 

memegang peranan penting dalam menentukan besarnya 
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permintaan atas uang. Sifat keinginan masyarakat untuk 

memegang uang dapat mengalami perubahan dari masa 

ke masa. Misalnya perubahan dalam distribusi 

pendapatan akan di terima oleh orang-orang yang tidak 

mempuyai keinginan untuk memegang banyak uang akan 

mempengaruhi permintaan ke atas uang.
64

  

 

f. Teori Pertumbuhan Ekonomi Kuznets 

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka 

panjang dalam kemampuan penyediaan jenis barang 

ekonomi yang semakin banyak. Kemampuan ini tumbuh 

sesuai kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan 

dan ideologi yang diperlukan. Defenisi ini memiliki tiga 

komponen, yaitu:  

1) Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari 

menigkatnya secara terus menerus persediaan barang.  

2) Teknologi maju merupakan faktor dalam 

pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka 

macam barang peneduduk.  

3) Penggunaan teknologi secara luas dan efisien 

memerlukan adanya penyesuaian dibidang 

kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang 

dihasilkan oleh ilmu pengetahuan manuasia dapat 

dimanfaatkan secara tepat.
65

 

 

g. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menggunakan MMT 

(Modern Monetary Theori) 

MMT (Modern Monetary Theori) mulai digaungkan 

pada tahun 1993, saat ini beberapa negara dibelahan 

dunia menerapkan model teori ini untuk membantu dan 

mendukung kegiatan produksi yang dihasilkan oleh 

negara. MMT memiliki arti sebagai lensa makroekonomi 

yang mengontekstualisasikan kembali peran kebijakan 
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fiskal dan batasannya yang seharusnya melalui kalkulus 

uang yang dikeluarkan oleh pemerintah berdaulat yang 

meminjam dan menerbitkan utang nasional dalam mata 

uang mereka sendiri.
66

 Selain Itu MMT dapat diartikan 

sebagai suatu pendekatan terhadap asal uang, nilai uang 

kertas, dan sifat kendala keuangan pada pemerintah.
67

 

Pada intinya MMT adalah suatu langkah bagaimana 

pemerintah mengeluarkan uang fiat untuk melongarkan 

kendala keuangan pada pemerintah dan pemerintah 

membuka ruang kebijakan makro.
68

  

Sehingga dari pengertian diatas MMT dapat dikatakan 

memiliki kesamaan dengan teori MMT sering 

digambarkan sebagai "neo-chartalist" karena berbicara 

tentang chartalist tentang perkembangan uang. 

Chatalisme mengusulkan bahwa negara menciptakan 

uang sebagai sarana untuk mengarahkan kegiatan 

ekonomi atau membayar kegiatan yang diperlukan 

sebagai bagian dari pembangunan negara (khususnya 

militer). Ini kontras dengan konsep mistis yang berlimpah 

dalam ilmu ekonomi secara historis tentang "barter" 

sebagai asal usul uang.
69

 Pada intinya MMT ialah 

pernyataan ulang dari hubungan akuntansi yang dipahami 

dengan baik yang menunjukan potensi untuk menutupi 

dan membiayai defisit anggaran dengan mencetak uang.
70

 

Konsep MMT ialah kekuatan monopoli atas penerbitan 

mata uang. Karena negara adalah satu-satunya pemasok 

sah mata uang berdaulat.
71

 dengan demikian MMT dapat 
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menggambarkan penggunaan praktis mata uang fiat 

dalam monopoli publik atas uang oleh otoritas moneter 

yang berdaulat, dan didasarkan pada gagasan fungsional 

keuangan. Pandangan utama MMT adalah salah satu 

keuangan fungsional, di mana ―pemerintah harus 

menetapkan posisi fiskal mereka pada tingkat apa pun 

yang konsisten dengan stabilitas harga dan kesempatan 

kerja penuh, terlepas dari utang atau defisit saat ini.
72

 

Secara singkat MMT dapat diketahui melalui beberapa 

sifat yaitu:
73

  

1) Kelembagaan. MMT menekankan pada penggunaan 

praktis uang fiat sebagai monopoli publik dari 

otoritas penerbit, yaitu pemerintah. Kas negara 

(kementerian keuangan) dan bank sentral sebagai 

komponen dari unit tunggal (negara). Bank sentral 

tidak independen (secara implisit), terutama ketika 

menyangkut operasi fiskal dan quasi-fiskal. 

2) Penciptaan uang. Pemerintah menggunakan 

kebijakan fiskal untuk mencapai kapasitas penuh 

(full employment), menciptakan uang baru untuk 

mendanai pengeluarannya. Utang selalu dapat 

didanai melalui pencetakan uang. 

3) Defisit fiskal. Pengeluaran pemerintah dapat 

menumbuhkan perekonomian hingga kapasitas 

penuh, mendukung sektor swasta, mengatasi 

pengangguran, dan membiayai program-program 

strategis. Defisit fiskal bukan masalah, karena per-

definisi defisit tersebut menrupakan surplus sektor 

swasta. 

4) Inflasi. Peningkatan pengeluaran pemerintah tidak 

akan menghasilkan inflasi selama kapasitas ekonomi 
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belum termanfaatkan penuh (below full 

employment). Ketika ekonomi mencapai constaints 

fisik atau alami pada produktivitasnya (pada saat full 

employment), inflasi terjadi karena pada saat itu sisi 

penawaran gagal memenuhi permintaan. 

5) Pajak & inflasi. Pemerintah dapat mengendalikan 

inflasi dengan mengurangi pengeluaran atau 

menaikkan pajak dan menerbitkan obligasi untuk 

mengurangi uang/perputaran uang dalam sistem. 

 

MMT memiliki beberapa hal yang mengundang 

kritik dari berbagai hal yaitu diantaranya ialah MMT 

adalah campuran dari teori moneter lama dan baru. Teori 

yang lama benar dan dapat dipahami dengan baik, 

sedangkan teori yang baru secara substansial salah.  Di 

antara banyak kegagalan, MMT gagal menjelaskan isu 

dasar bagaimana pencapaian full employment dengan 

stabilitas harga, tidak memiliki teori inflasi yang 

kredibel; dan gagal menjustifikasi klaim bahwa natural 

interest rate adalah nol. MMT bergerak terlalu jauh 

dalam mendukung defisit fiskal pemerintah serta 

mengabaikan dampak inflatotir pada saat ekonomi 

sedang tumbuh.
74

 

 

h. Teori Pusat Pertumbuhan 

Teori ini di populerkan oleh Perroux dan menjadi 

dasar dari strategi kebijakan pembangunan industri 

daerah yang banyak di terapkan di berbagai negara 

dewasa ini. Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak 

muncul di bebagai daerah dalam waktu yang sama. 

Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang 

disebut sebagai pusat pertumbuhan dengan intensitas 

yang berbeda.Dalam proses pembangunan akan timbul 

industri unggulan yang merupakan industri penggerak 

utama dalam pembangunan suatu daerah. Kerena 
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keterkaitan industri satu sama lain sangat erat, maka 

pembangunan industri unggulan akan mempegaruhi 

perkembangan industri lain yang berhubungan erat 

dengan industri unggulan tersebut.  

Pemusatan industri pada suatu daerah akan 

mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena 

pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi 

yang berbeda antar daerah sehingga pembangunan 

industri disuatu daerah akan mempengaruhi 

perkembangan industri di daerah yang lainya.Ditinjau 

dari aspek lokasinya pembangunan ekonomi di daerah 

tidak merata dan cenderung terjadi 

proses.aglomerasi(pemusatan) pada pusat-pusat 

pertumbuhan. Pada nantinya pusat-pusat pertumbuhan 

tersebut akan mempengaruhi dearah yang lambat 

perkembanganya, terjadinya aglomerasi tersebut 

memiliki manfat-manfat tertentu yaitu keungulan secara 

ekonomis(usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan 

penghematan biaya.
75

 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

ekonomi  

Dalam suatu kegiatan pasti memiliki faktor yang 

menghambat atau meningkatkan kegiatan tersebut tidak 

terkecuali pertumbuhan ekonomi. adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu bergantung pada 

ketersedian faktor-faktor produksi seperti jumlah penduduk, 

tenaga kerja, dan akumulasi modal, serta tingkat kemajuan 

teknologi (technological progress). Dalam penerapannya 

peran teknologi sangat dominan dari pertumbuhan ekonomi. 

Pandangan yang digunakan pada asumsi ini didasari pada  

ananlisis ekonomi klasik yang menyatakan bahwa 

perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (full 

employment) dan tingkat pemanfaatan penuh (ful utilization) 

dari faktor-faktor produksinya, atau dengan kata lain bahwa 
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perekonomian akan terus berkembang yang dimana 

semuanya itu tergantung pada pertambahan penduduk, 

akumulasi capital, dan kemajuan teknologi.
76

  

Adapun menurut Todaro dan Smith menyatakan 

pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan 

produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus 

atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga 

menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang 

semakin lama semakin besar. Dalam pernyataannya Todaro 

dan Smith menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama 

yang dapat  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

masyarakat (negara) yaitu diantaranya sebagai berikut:
77

 

 

a. Akumulasi Modal 

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari 

pendapatan pada masa sekarang yang ditabung dan 

kemudia diinvestasikan untuk dapat memperbesar output 

pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-

mesin, peralatan-peralatan, dan barang-barang baru akan 

meningkatkan stok modal (capital stock) fisik suatu 

negara (yaitu jumlah riil bersih dari semua barang-barang 

modal produktif secara fisik) sehingga pada gilirannya 

akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai 

tingkat output yang lebih besar.  

 

b. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang 

berhubungan dengan kenakan jumlah angkatan kerja 

secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif 

dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut 

berarti, semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti 

semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan semakin 

banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi 

pasar domestik. 
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c. Kemajuan Teknologi  

Menurut para ahli ekonomi, kemajuan ekonomi 

merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan 

ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, 

kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya cara-cara 

baru atau mungkin cara-cara lama yang diperbaiki dalam 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, seperti cara 

menanam padi, membuat pakaian, atau membangunn 

rumah. Terdapat tiga macam klasifikasi mengenai 

kemajuan teknologi yang bersifat menghambat tenaga 

kerja, kemajuan teknologi yang bersifat menghambat 

modal. Suatu kemajuan teknologi dikatakan mempunyai 

sifat yang netral jika tingkat output yang dicapai lebih 

tinggi dari kualitas dan kombinasi input yang sama. 

 

4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo 

Adisasmita, mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai 

berikut:
78

 

a. Ketidakseimbangan Pendapatan 

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan 

dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen 

populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total 

pendapatan, sedangkan 20 persen populasi terata 

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. 
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b. Perubahan Struktur Perekonomian 

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi 

yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan 

struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan 

bahwa kontribusi (peran) sektor petanian terhadap nilai 

PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor 

industri akan meningkat. Sektor industri memiliki 

peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan 

regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan 

kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan 

kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan 

dari exspor. 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 stategis dan sangat 

mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk 

Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat 

pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah 

luas akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk 

mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, 

diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah 

strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana 

(misalnya jalan). Pembangunan jalan yang 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 berkambangnya 

berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya ( pertanian, 

perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya). 
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d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan 

Dalam hal ini ―kemudahan‖ diartikan sebagai 

kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-

hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh 

pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan 

melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun 

pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan 

usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan 

penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa 

seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan 

lainnya). 

 

e. Produk Domestik Bruto 

Salah satu indikator kesuksesan suatu pembangunan 

ekonomi dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto 

(PDB) dalam ruang lingkup negara sedangkan dalam 

ruang lingkup regional atau wilayah sering disebut 

sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa Inggris sering 

disebut sebagai Gross Domestic Product (GDP). Produk 

Domestik Bruto dapat digunakan untuk mengatahui 

sejauh mana pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. 

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu 

daerah atau wilayah tertentu. Atau dengan kata lain 

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam 

waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan.  

Produk Domestik Bruto memiliki dua jenis yang 

mempunyai fungsi yang berbeda yaitu Produk Domestik 

Bruto menurut harga berlaku dan harga konstan. Produk 

Domestik Bruto harga berlaku merupakan nilai tambah 

barang dan jasa dihitung dengan menggunakan harga 

pada tahun berjalan. Sedangkan, Produk Domestik Bruto 

dengan harga konstan adalah nilai tambah barang dan 
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jasa yang dihitung dengan menggunkan harga berlaku 

pada satu tahun tententu sebagai tahun dasar. Kedua jenis 

Produk Domestik Bruto tersebut memiliki kegunaan dan 

fungsi berbeda yakni pada Produk Domestik Bruto harga 

berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan 

sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi 

daerah. Sedangkan Produk Domestik Bruto harga 

konstan digunakan untuk mengetahui tingkat laju 

pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tertentu.  

Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik 

Regional Bruto memiliki beberapa langkah cara 

penghitungan yang dimana memiliki beberapa pola 

pendekatan. Sedikitnya pendekatan yang dapat digunakan 

dalam penghitungan Produk Domestik Bruto yaitu 

sebagai berikut:
79

 

 

1) Pendekatan Produksi  

Pendekatan produksi adalah adalah jumlah nilai 

tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu 

atau periode tertentu (1 tahun), unit produksi yang 

digunakan dalam pendekatan produksi ini terdiri dari 

9 unit produksi sebagaiamana standar yang sudah 

ditetapkan oleh International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities (ISIC).  

Namun saat ini penggunaan standar ini pada lembaga 

resmi yang berkompeten dalam penyajian data di 

Indonesia yaitu Badan Pusat Statistik tidak 

digunakan kembali, melainkan dengan menggunakan 

17 sektor menurut lapangan usaha. Dimana 17 sektor 

tersebut ialah sebagai berikut : 
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a) Sektor Pertanian 

Sektor pertanian terdiri dari sub sektor yaitu 

tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, 

peternakan, perhutanan, dan perikanan.  

b) Sektor Pertambangan dan Penggalian  

 Sektor pertambangan dan penggalian 

memiliki beberapa sub sektor yaitu 

pertambangan minyak dan gas bumi, 

pertambangan bukan migas, dan penggalian.  

c) Sektor Manufaktur  

 Sektor manufaktur atau pengolahan terdiri 

dari sedikitnya 16 sektor yaitu Industri Batubara 

dan Pengilangan Migas/Manufacture of Coal and 

Refned Petroleum Products. Industri Makanan 

dan Minuman/Manufacture of Food Products and 

Beverages. Industri Pengolahan 

Tembakau/Manufacture of Tobacco Products. 

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/Manufacture of 

Textiles; and Wearing Apparel. Industri Kulit, 

Barang dari Kulit dan Alas Kaki/Manufacture of 

Leather and Related Products and Footwear. 

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan 

Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan 

Sejenisnya/ Manufacture of Wood and of 

Products of Wood and Cork, and Articles of Straw 

and Plaiting Materials. Industri Kertas dan 

Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi 

Media Rekaman/Manufacture of Paper and Paper 

Products, Printing and Reproduction of Recorded 

Media. Industri Kimia, Farmasi dan Obat 

Tradisional/Manufacture of Chemicals and 

Pharmaceuticals and Botanical Products. Industri 

Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Manufacture 

of Rubber, Rubber Products and Plastics 

Products. Industri Barang Galian bukan 

Logam/Manufacture of Other Non- Metallic 
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Mineral Products. Industri Logam 

Dasar/Manufacture of Basic Metals. Industri 

Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, 

Optik; dan Peralatan Listrik/Manufacture of 

Fabricated Metal Products, Computer, and 

Optical Products, ande Electrical Equipment. 

Industri Mesin dan Perlengkapan /Manufacture of 

Machinery and Equipment. Industri Alat 

Angkutan/Manufacture of Transport Equipment. 

Industri Furnitur/Manufacture of Furniture. 

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan 

Pemasangan Mesin dan Peralatan/Other 

Manufacturing, Repair and Installation of 

Machinery and Equipment. 

d) Sektor Pengadaan Listrik, dan Gas 

 Sektor ini terdiri dari sektor listrik, sektor gas 

dan sektor air bersih. 

e) Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 

Limbah Dan Daur Ulang. 

 Sektor ini terdiri dari penyediaan air bersih, 

pengelolahan sampah, limbah dan daur ulang. 

f) Konstruksi 

 Sektor ini terdiri dari Sub sektor kontruksi 

bangunan, jalan, jembatan, dan sejenisnya. 

g) Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi 

Mobil Dan Sepeda Motor 

 Sektor ini terdiri perdagangan mobil, motor 

dan reparasinya, perdagangan besar kecil bukan 

mobil dan sepeda motor. 

h) Transportasi Dan Pergudangan 

 Sektor ini terdiri sektor angkutan rel, 

angkutan darat, angkutan udara, angkutan laut, 

angkutan sungai, pergudangan dan jasa penunjang 

angkutan, pos dan kurir. 

i) Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum 

 Sektor ini terdiri sektor penyediaan 
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akomodasi dan penyediaan makan minum 

j) Informasi Dan Komunikasi 

 Sektor ini terdiri sektor informasi dan 

komunikasi jaringan. 

k) Jasa Keuangan Dan Asuransi 

 Sektor ini terdiri sektor jasa perantara 

keuangan, asuransi dan dana pensiun, jasa 

keuangan lainnya, jasa penunjang keuangan. 

l) Real Estat 

 Sektor ini terdiri sektor real estat. 

m)  Jasa Perusahaan 

 Sektor ini terdiri sektor jasa perusahaan atau 

aktivitas jasa perusahaan.  

n) Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan 

Jaminan Sosial Wajib 

 Sektor ini terdiri Administrasi pemerintahan, 

pertanahan dan jaminan sosial wajib 

o) Jasa Pendidikan 

 Sektor ini terdiri sektor yang berkaitan 

dengan jasa yang diberikan oleh sektor-sektor 

pendidikan 

p) Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 

 Sektor ini terdiri sektor jasa kesehatan dan 

kegiatah sosial  

q) Jasa Lainnya 

 Sektor jasa-jasa lainnya memiliki beberapa 

sub sektor yang menjadi cakupan dari sektor jasa 

lainnya yaitu sub sektor pemerintahan umum 

terdiri dari administrasi pemerintahan dan 

pertahanan, jasa yang diberikan oleh pemerintah 

lainnya, sub sektor swasta terdiri dari jasa sosial 

kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa 

perseorangan dan rumah tangga. 
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2) Pendekatan Pengeluaran  

Pendekatan pengeluaran adalah suatu standar 

hitung pertumbuhan ekonomi yang menggunakan 6 

indikator yaitu : 

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup 

semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan 

jasa dikurangi dengan penjualan neto barang 

bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga 

selama setahun.  

b) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup 

pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan 

dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan 

daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi 

barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang 

dipakai adalah realisasi APBD.  

c) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, 

mencakup pembuatan dan pembelian barang- 

barang modal baru dari dalam negeri dan barang 

modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode 

yang dipakai adalah pendekatan arus barang.  

d) Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari 

PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto 

sektoral dikurangi komponen permintaan akhir 

lainnya. 

e) Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai 

menurut harga free on board (fob). 

f) Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai 

menurut cost insurance freight (cif). 

3) Pendekatan Pendapatan  

Perhitungan PDRB dengan pendekatan 

pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta 

dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang 

dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga 

modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong 
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pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam 

definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan 

pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung 

dikurangi subsidi). 

 

5. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Islam adalah agama universal yang dimana segala lini 

kehidupan manusia memiliki peraturan yang mengikat 

didalamnya. Peraturan yang mengikat ini sering juga disebut 

dengan syariah atau syariat. Syariah sendiri secara bahasa 

dapat diartikan sebagai sumber mata air yang menjadi tempat 

minum hewan dan manusia atau dengan kata lain sebagai 

sumber kehidupan. Jika lebih didalami makna dari pada 

syariat dapat dikhusukan menjadi dua makna yaitu yang 

pertama ialah sebagai sumber petunjuk kehidupan manusia 

yang diturunkan melalui wahyu yaitu Al-Qur‘an dan Hadits. 

Dan yang kedua bermakna sumber petunjuk yang langsung 

diturunkan kepada manusia yaitu akal dan pikiran. Dari sini 

dapat disimpulkan bahwasannya syariat ialah segala sumber 

petunjuk yang bersumber pada Al-Qur‘an, Hadits, dan akal 

(Ijma dan Qiyas). Begitupun kegiatan perekonomian pun 

diatur oleh syariah. Begitupun pertumbuhan ekonomi yang 

dimana dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh 

umat manusia selama menjalankannya dimuka bumi tidak 

akan terlepas dari peraturan Allah SWT termasuk 

pertumbuhan ekonomi. Secara singkat pertumbuhan ekonomi 

dalam Islam memiliki prinsip sebagai pemerata pendapatan 

dalam sebuah kenaikan atau pertumbuhan kegiatan ekonomi. 

tetapi secara umum pertumbuhan ekonomi dalam sudut 

pandang Islam adalah perkembangan yang terus-menerus dari 

faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 

konstribusi bagi kesejahteraan manusia. Selain itu 

pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan 

sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, 

namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas 

akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan 
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ukhrawi.
80

 Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak 

semata-mata dilihat dari sisi pencapain materi semata atau 

hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan 

kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. 
81

 

Pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan suatu 

peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak 

dianggap sebagai pertumbuhan jika produksi tersebut 

misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti 

memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. 

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan 

dalam Islam adalah the process of allaviating proverty and 

provision of case, comfort and decency in life (Proses untuk 

mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, 

kenyamanan dan tatasusila dalam kehidupan). Maka 

pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi 

yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannnya 

bukan semata-mata kesejahteraan material didunia, tetapi 

juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu 

secara integral.
82

  

Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu 

terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-

nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan 

pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam. 

Maka daripada itu konsep pertumbuhan ekonomi islam tidak 

terlepas pada Al-Qur‘an maupun Hadits sebagai suatu 

sumber hukum dalam islam. Dimana konsep pertumbuhan 

ekkonomi dalam islam dapat dijelaskan dalam A-Qur‘an 

surat Nuh ayat 61 yang sebagaimana Allah SWT berfirman :  

 

                                                           
80 ―Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,‖ 207. 
81 Zainal Abidin, ―Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah 

Atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional),‖ Jurnal 

Ekonomi Islam Vol. 7 No.2 (Desember 2012): 3. 
82 Naf‘an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014), 237. 
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 ٍّ ٍْ اِٰن َ َيب نَُكْى يِّ
ِو اْعبُُدٔا ّللّاٰ ْٕ َد اََخبُْْى ٰصهًِحب ۘ قَبَل ٰيقَ ْٕ ًُ اِٰنٗ ثَ َٔ

ُِ ثُىَّ  ْٔ َسُكْى فِْيَٓب فَبْستَْغفُِس ًَ اْستَْع َٔ ٍَ اْْلَْزِض  ََْشبَُكْى يِّ َٕ اَ ُْۗ ِٗ َغْيُس

ِجْيٌب۞ ٌَّ َزبِّْي قَِسْيٌب يُّ ِّ ۗاِ ا اِنَْي ْْٕٓ بُ ْٕ  تُ

“Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, 

Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak 

ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari 

bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu 

mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-

Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)” (Q.S. Nuh : 

61) 

Dalam ayat ini Arti kata dari ―Pemakmuran tanah‖ 

mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, 

sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada 

seorang gubernurnya di Mesir: ―Hendaklah kamu 

memperhatikan pemakmuran tanah dengan perhatian yang 

lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena 

pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran 

tanah. Barangsiapa yang memungut pajak tanpa 

memperhatikan pemakmuran tanah, negara tersebut akan 

hancur.”
83

 

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari perspektif Islam 

diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. 

Perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh 

kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi 

yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber 

kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai 

dengan kapasitas yang telah disediakan oleh Allah untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk 

mengatasi persoalan kehidupan manusia.
84

 Selain itu Dalam 

ekonomi islam pertumbuhan ekonomi memiliki karakteristik 

                                                           
83 Huda, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, 128. 
84 Huda, dkk, 124. 
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yang harus dipenuhi dalam tujuan pertumbuhan ekonomi 

yaitu sebagai berikut:
85

 

 

a. Komperhensif (al-Syumul)  

Dalam islam tujuan pertumbuhan ekonomi bukan 

hanya meliputi kehidupan dunia saja melainkan juga 

untuk kehidupan akhirat. Bukan hanya itu saja tujuan 

utama dalam pertumbuhan ekonomi Islam ialah 

tercapainya keadilan sosial. Terciptanya pertumbuhan 

ekonomi bukan hanya terciptanya kehidupan ekonomi 

yang baik tapi juga kehidupan sosial yang baik 

sehingga menjadikan kehidupan yang sempurna, 

disini lah tujuan yang diinginkan dalam pertumbuhan 

ekonomi dalam islam. 

 

b. Berimbang (Tawazun) 

Dalam konsep ekonomi Islam pertumbuhan bukan 

hanya untuk menciptakan pertambahan produksi saja 

tetapi juga untuk menciptakan keadilan distribusi. 

Sehingga Pertumbuhan juga memerlukan adanya 

keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh 

karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan 

petumbuhan perkotaan dengan mengabaikan 

pedesaan, Industri yang mengabaikan pertanian atau 

dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan 

program tertentu dengan mengabaikan sarana umum 

dan prasarana pokok lainnya. Keadilan dilakukan 

dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia 

dalam kondisi apa pun. Tujuan pertumbuhan ekonomi 

dalam Islam yaitu adanya kesempatan semua anggota 

masyarakat untuk mendapatkan kecukupan, bukan 

kekurangan. 

 

 

                                                           
85 Abdullah Abdul Husain At-Thariqi, Ekonomi Islam (Yogyakarta: 

Magistra Insania Press, 2004), 302. 
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c. Keadilan (‘Adalah) 

Adil merupakan tujuan utama dalam sebuah 

perilaku kehidupan baik dalam kehidupan berumah 

tangga, kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan 

hingga kehidupan bernegara. Dalam konsep 

perekonomian keadilan dalam diantikan 

pendistribusian yang merata sehingga tidak terjadinya 

ketimpangan. Dalam Islam konsep keadilan banyak 

diutakan dalam Al-Qur‘an salah satunya yaitu surat 

An-Nahl ayat 90 dimana Allah SWT berfirman : 

 

 ٗ ٰٓ ُْ يَ َٔ اِْيتَۤبِئ ِذٖ اْنقُْسٰبٗ  َٔ  ٌِ ْحَسب اْْلِ َٔ َ يَأُْيُس بِبْنَعْدِل 
ٌَّ ّللّاٰ اِ

۞ ٌَ ْٔ ُس اْنبَْغِي يَِعظُُكْى نََعهَُّكْى تََركَّ َٔ َُْكِس  ًُ اْن َٔ ٍِ اْنفَْحَشۤبِء    َع

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada 

kerabat, dan secara mDia melarang (melakukan) 

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl : 90) 

d. Bertanggung Jawab (Mas’uliyyah)  

Islam memiliki pandangan bawasannya apapun 

yang kita lakukan akan dipertanggung jawabkan 

dihadapan Allah SWT baik itu perbuatan baik 

maupun perbuatan buruk. Landasan adanya tanggung 

jawab sebagai salah satu fondasi paling penting 

diungkapkan secara jelas dan gamblang dalam syariat 

Islam. Jika mengikuti syariat ini, maka kit dapat 

menyimpulkan bahwa adanya tanggung jawab ada 

dua sisi yaitu tanggung jawab antara sebagian anggota 

masyarakat dan sebagian golongan lainnya dan 

tanggung jawab negara terhadap masyarakat. 

 

e. Mencukupi (Kifayah) 

Islam tidak hanya menetapkan adanya 

karakteristik tanggung jawab, namun tanggung jawab 
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itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi 

kecukupan bagi semua manusia. Oleh karenanya 

Islam membagi tanggung jawab itu sebagai kewajiban 

atas golongan kaya, kerabat, orang-orang yang diberi 

kemudahan, dan negara hingga semua potensi ini 

menjadi satu sinergi besar untuk mengatasi persoalan 

kemiskinan. 

 

f. Berfokus Pada Manusia (Ghayatuha al-Insan) 

Karakter ini sesuai dengan posisi manusia yang 

merupakan duta Allah di muka Bumi dan Inilah yang 

mencirikan tujuan dan pengaruh pertumbuhan 

ekonomi dalam Islam. Pertumbuhan dalam Islam 

ditujukan untuk menciptakan batas kecukupan bagi 

seluruh warga negara agar ia terbebas dari segala 

bentuk penghambatan, baik dalam bidang finansial 

maupun bidang hukum, kecuali hanya penghambaan 

kepada Allah. Fokus pertumbuhan ekonomi Islam 

tidak lain adalah manusia itu sendiri agar tidak 

diperbudak materi sebagaimana kaum kapitalis dan 

menjadi bina karena tidak memiliki kebebasan 

sebagaimana dalam ekonomi sosialis.
86

 

 

B. Sektor Pertanian 

1. Pengertian Sektor Pertanian 

Dalam ilmu ekonomi pertanian yang dimaksud dengan 

pertanian adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya 

manusia, baik yang langsung maupun tidak langsung 

berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi 

hasil-hasil pertanian. Sedangkan pertanian memiliki arti 

sebagai industri primer yang mencakup pengorganisasian 

sumber daya tanah, air, dan mineral, serta modal dalam 

berbagai bentuk, pengelolaan dari tenaga kerja untuk 

                                                           
86 At-Thariqi, 314. 
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memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang di 

perlukan oleh manusia.
87

 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 

1 Ayat 8 tentang perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. Pertanian pangan adalah usaha manusia untuk 

mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan 

teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk 

mencapai kadaulatan dan ketahanan pangan serta 

kesejahteraan rakyat. Dalam perekonomian sektor pertanian 

merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam 

perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, 

terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia 

lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri.
88

  

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya 

hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan 

pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk 

mengelola lingkungan hidup. Maka dengan itu sektor 

pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam 

perekonomian yang merupakan penopang kehidupan 

produksi sektor-sektor lainnya seperti sub sektor perikanan, 

sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan.
89

 Sedangkan 

dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha 

atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas yaitu 

pertanian merupakan kegiatan meliputi penyediaan komoditi 

tanaman bahan makanan, perternakan, kehutanan, dan 

perikanan. Semua penyediaaan tersebut dilakukan secara 

sederhana, yang masih menggunkan peralatan tradisional.
90

 

Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas ini dipilah-

pilah menjadi lima sub sektor diantaranya : 

                                                           
87 Julio P.D Ratag, Caroline B.D. Pakasi, and Gene H.M. Kapantow, 

―Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Minahasa Selatan,‖ 

Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat IIX Nomor 2A (2016): 2. 
88 ―Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Ayat 8.,‖ n.d. 
89 Iskandar Putong, Teori Ekonomi Mikro (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2005), 93. 
90 Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1996), 204. 
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a. Tanaman pangan. Tanaman pangan sering disebut 

subsektor pertanian rakyat yang mencakup komoditas 

bahan makanan seperti: padi, jagung, ketela rambat, 

kacang tanah, kedelai, sayuran dan buah- buahan.  

b. Perkebunan. dibedakan atas dua yaitu: 

1) Perkebunan rakyat yaitu perkebunan yang 

diusahakan sendiri oleh rakyat dalam skala kecil-

kecilan dengan teknologi yang sederhana. Hasil 

tanamannya berupa: karet, kopral, teh, kopi, 

tembakau, cengkeh, kapas, coklat dan rempah-

rempah. 

2) Perkebunan besar yaitu kegiatan perkebunan yang 

dijalankan oleh perusahaan yang berbadan hukum. 

Hasil tanamannya berupa: karet, teh, kopi, kelapa 

sawit, coklat, kina, tebu dan berbagai serat. 

c. Kehutanan meliputi hal  yang dihasilkan oleh hutan yakni 

terdiri dari dua kegiatan yaitu: 

1) Penebangan kayu menghasilkan kayu glondongan, 

kayu bakar, arang dan bambu. 

2) Hasil hutan lain menghasilkan rotan, getah kayu, 

kulit kayu serta akarakar dan umbi-umbian. 

d. Peternakan merupakan Sub sektor yang meliputi produksi 

ternak-ternak besar dan kecil seperti: telur, susu segar, 

wool, dan hasil pemotongan hewan. 

e. Perikanan merupakan Sub sektor yang meliputi semua 

hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, 

tambak, sawah dan keramba.
91

 

 

2. Kontribusi dan Peran Sektor Pertanian dalam 

Pembangunan Ekonomi 

a. Kontribusi Sektor pertanian dalam Pembangunan 

Ekonomi 

Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, 

peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai 

unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai 

                                                           
91 Ibid, 205. 
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penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang 

murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri 

yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai 

―Sektor Unggulan‖ dinamis dalam strategi pembangunan 

ekonomi secara keseluruhan.
92

 Tetapi untuk ukuran 

sektor pertanian ini mempunyai peranan yang penting 

dalam menyediakan input yaitu berupa tenaga kerja yang 

berguna bagi sektor industri dan sektor-sektor modern 

lainnya. Sekitar 70% penduduk yang berada disektor 

pertanian merupakan sumber utama tenaga kerja pada 

sektor usaha perkotaan.  

Selain itu, sektor pertanian juga dapat digunakan 

sebagai sumber modal yang utama bagi pertumbuhan 

ekonomi modern.
93

 Kontribusi sektor pertanian dalam 

perekonomian dapat dilihat dari beberapa bentuk berikut 

ini : 

1) Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat 

tergantung pada pertumbuhan output di sektor 

pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai sumber 

pemasok makanan yang berkelanjutan mengikuti 

pertumbuhan penduduk, maupun dari sisi penawaran 

sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi 

di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur dan 

perdagangan. 

2) Pertanian berperan sebagai sumber penting bagi 

pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-

produk dari sektor-sektor ekonomi lainnya. 

3) Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di 

sektor-sektor ekonomi lainnya.  

4) Sebagai sumber penting bagi surplus neraca 

perdagangan (sumber devisa) baik lewat ekspor 

hasil-hasil pertanian ataupun dengan peningkatan 

produksi pertanian maupun dengan peningkatan 
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produksi pertanian dalam negeri menggantikan 

impor.
94

 

b. Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan 

Ekonomi 

Dalam melakukan kegiatan usaha produksinya sektor 

pertanian mempunyai peran yang ditimbulkan dalam 

perekonomian di suatu wilayah. Adapun peran yang 

ditimbulkan oleh sektor pertanian terhadap pembagunan 

ekonomi ialah sebagai berikut :  

1) Penghasil pangan dan bahan baku industri sektor 

pertanian sangat berperan dalam ketahanan pangan 

nasional dan sangat cukup pasokannya untuk 

memenuhi kebutuhan pangan : Dalam proses 

industrialisasi berperan dalam memproduksi bahan 

baku bagi industri-industri berbasis pertanian seperti 

industri minyak kelapa sawit, industri ban otomotif, 

industri makanan dan lain sebagainya. 

2) Pembangunan daerah dan perdesaan : Lebih dari 83 

kabupaten atau kota di Indonesia perekonomiannya 

berbasis pertanian. Adanya pengembangan 

agroindustri, agroindustri akan akan sangat berperan 

dalam pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten 

atau kota, terutama dalam penyerapan tenaga kerja 

lokal. Sehingga dari jalur pembangunan pertanian 

inilah di harapkan kesenjangan regional dapat 

diperkecil. 

3) Penyangga dalam krisis : Sektor pertanaian yang 

berbasis sumber daya lokal terbukti sangat handal 

dalam masa krisis ekonomi, bahkan mampu 

menampung lebih dari 5 juta tenaga kerja limpahan 

dari sektor industri dan jasa yang terkena krisis.  

4) Kesempatan kerja : PDB dan devisa Lebih dari 25,5 

juta keluarga atau 100 juta lebih penduduk Indonesia 

hidupnya bergantung pada sektor pertanian. Sektor 
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pertanian mampu menyerap 46,3% tenaga kerja dari 

total angkatan kerja di Indonesia, menyumbang 

6,9% dari total ekspor non-migas dan memberikan 

kontribusi sebesar 15% pada PDB nasional. 

5) Sosial budaya masyarakat usaha pertanian berkaitan 

erat dengan sosial-budaya dan adat istiadat 

masyarakat setempat. Sistem sosial yang terbangun 

dalam masyarakat pertanian telah berperan dalam 

membangun ketahanan pangan dan ketahanan sosial, 

seperti adanya ―lumbung padi‖, dan ―sistem arisan‖ 

dikalangan para petani, dan lain sebagainya.
95

 

 

3. Konsep Pertanian Berkelanjutan 

Pertanian berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya 

alam yangdapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang 

tidak dapat diperbaharui dengan menekan dampak negatif 

seminimal mungkin. Konsep keberlanjutan dapat dilihat dari 

tiga dimensi yaitu, dimensi ekonomis, sosial dan ekologis.
96

 

Dimensi ekonomis adalah suatu kegiatan pembagunan harus 

memiliki dampak terhadap menumbuhnya pertumbuhan 

ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya 

serta investasi yang efisiens. Dimensi ekologis adalah 

kegiatan yang secara stategis mampu mempertahankan 

integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan 

dan konservasi hayati. Dimensi sosial adalah suatu kegiatan 

pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan 

hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, dan 

pengembangan kelembagaan.
97

  

Sistem pertainan berkelanjutan agar mendapatkan hasil 

yang lebih signifikan dan dapat mengarah pada manfaat 
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untuk manusia, efisiensi penggunaan sumber daya lahan yang 

lebih besar dan seimbang dengan lingkungan. Dalam 

pertanian, pengelolaannya memperhatikan dan menggunakan 

teknologi mencakup pada pelindungan terhadap tanaman dan 

lahan, kelayakan dan produktivitas dan pengurang resiko. 

Dalam konsep pembangunan berkelanjtan produktivitas 

pertanian dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan hasil 

dan meningkatkan luas lahan pertanian.
98

  

Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan 

sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung 

dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto 

(PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung 

melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. 

Sumber daya manusia, bersama-sama dengan sumber daya 

alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama 

yang secara sinergis menggerakan pembangunan pertanian 

untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.
99

 

 

4. Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Peran sektor pertanian dalam perekonomian suatu wilayah 

terutama pada wilayah yang memiliki karakteristrik pertanian 

yang tinggi sangatlah besar. Peran yang ditimbulkan oleh 

sektor pertanian khususnya dalam pertumbuhan ekonomi 

yakni mampu menciptakan PDRB diwilayah tersebut, 

menciptakan cadangan devisa dari hasil perdagangan luar 

negeri hasil pertanian, pemenuh kebutuhan masyarakat 

khusunya pangan, menjadi penyuplai bahan baku industri, 

mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, 

dan mampu menciptakan peningkatan pendapatan 

masyarakat. Kondisi masyarakat yang masih berpegang pada 

sektor pertanian menyebabkan suatu wilayah masih 
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bergantung pada pertanian dalam penciptaan input maupun 

output outcome dalam industri, konsumsi dan investasi. 

Dalam negara berkembang sektor pertanian tidak terlepas 

dari pembangunan ekonomi di negara tersebut. melihat 

kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi diwilayah 

tersebut. Dalam The Law of Diminishing Return David 

Richardo mengatakan bahwa dominasi sektor pertanian 

mampu mempengaruhi pertumbuhan di suatu wilayah, selain 

dari jumlah penduduk, sumber daya alam yang dimiliki dan 

prnguasaan akan teknologi berkemajuan.
100

 Kontribusi sektor 

pertanian dalam pembangunan tidak terlepas dari besarnya 

kontribusi penciptaan produk input bagi industri dan 

pengolahan makanan, kontribusi valuta asing dari 

penggunakan penerimaan ekspor pertanian untuk mengimpor 

peralatan modal,  kontribusi pasar dari bertambahnya 

pendapatan pedesaan yang menciptakan permintaan yang 

lebih besar atas barang-barang konsumsi dan kontribusi 

terhadap penyerapan tenaga kerja.
101

 

World bank menjelaskan bahwasannya peran pertanian 

terhadap pembangunan ekonomi disuatu wilayah merupan 

suatu hal yang unik sebagai bentuk aktivitas ekonomi, 

sebagai ata pencaharian bari masyarakat, dan juga langkah 

untuk melestarikan dan mendayagunakan lingkungan.
102

 

Selain itu pertanian dapat manjadi sumber pertumbuhan 

ekonomi, penyedia investasi bagi sektor swasta, dan 

penggerak utama bagi industri yang bergantung pada hasil 

pertanian seperti industri pengolahan makanan dan minuman. 

Kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi 

setidaknya memiliki empat pola kontribusi yaitu: 

a. Sebagai ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya 

sangat bergantung pada pertumbuhan output di sektor 

pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai sumber 

pemasokan makanan yang kontinu mengikuti 

pertumbuhan penduduk, maupun dari sisi penawaran 
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sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi si 

sektor lain seperti industri manufaktur dan perdagangan. 

b. Pertanian berperan sebagai sumber penting bagi 

pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk 

dari sektor ekonomi lainnya.  

c. Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-

sektor ekonomi lainnya.  

d. Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan 

(sumber devisa) baik lewat ekspor hasil pertanian 

maupun dengan peningkatan prosduksi pertanian dalam 

negeri menggantikan impor. Dan sebagai pembentuk 

nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan petani 

sehingga memperbaiki kesejahteraan masyarakat 

pedesaan.
103

 

 

5. Sektor Pertanian Dalam Prespektif Ekonomi Islam  

Dalam Islam memiliki faktor yang menjadi penunjang 

dalam segala aspek perekonomian yaitu sumber daya alam 

yang dapat dikelola, sumber daya manusia, teknologi dan 

wirausaha. Sumber daya alam yang dapat dikelola merupakan 

faktor utama yang menjadi penunjang pertumbuhan dalam 

ekonomi islam. Salah satu sumber daya yang dapat dikelola 

ialah sumber daya pada sektor pertanian. Dimana dalam 

Islam kegiatan usaha yang baik adalah kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh tenaganya sendiri. Dalam kegiatan pertanian 

segala kegiatan yang dilakukan dengan mengeluarkan tenaga 

dan tenaga yang dikeluarkan tersebut akan mendapatkan 

pahala dari Allah SWT. Bahkan menurut para ulama 

pekerjaan yang paling utama dan yang paling afdhol adalah 

pertanian walaupun masih terdapat perbedaan pendapat 

dalam hal ini. Salah satu diantara ulama yang mengatakan 

bahwa pertanian adalah pekerjaan yang paling afdhol ialah 

Imam An-Nawawi dalam Shahihnya. Inilah pendapat yang 

sahih kerana ia merupakan hasil tangannya sendiri dan ia 

juga memberi manfaat kepada diri sendiri, umat Islam dan 
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kepada binatang.
104

 Di samping itu bidang pertanian juga 

membawa para petani kepada sifat tawakkal berserah diri 

kepada Allah. Karena pertanian secara tidak langsung 

bergantung pada kondisi alam, seperti cuaca atau curah 

hujan, serangan wabah penyakit tanaman dan lainnya. 

Pentingnya  bidang pertanian pada pandangan Islam bisa 

dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur‘an yang menyebutkan 

mengenai hasil tanaman dan buah-buahan. Salah satunya 

yaitu Terdapat pada al-Qur‘an Surah Al- An‘am ayat 99 :  

 

  

 “Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu 

Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-

tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu 

tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman 

yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang 

kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-

kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima 

yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya 

pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada 

yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 

orang-orang yang beriman.”(Q.S. Al-An‟am : 99) 

 

Maksud ayat diatas bahwa dengan kepastian dalam 

keadaan diberkahi sebagai rezeki untuk hamba-hamba Allah 

untuk menyuburkan dan sebagai pertolongan untuk semua 
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makhluk dan rahmat dari Allah untuk mereka. Kegiatan 

pertanian dari aspek akidah dapat mendekatkan diri seseorang 

kepada Allah hal ini karena tanda kebesaran Allah dapat 

dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan 

atau tanaman. Melakukan usaha pertanian lebih membuatkan 

seseorang itu memahami hakikat sebenarnya yaitu tawakal 

kepada Allah dan beriman kepada kekusaan-Nya. 

 

C. Sektor Manufaktur 

1. Pengertian Sektor Manufaktur  

Industri dapat diartikan sebagai sebuah proses yang 

melibatkan pra proses dan post proses sebagai satu kesatuan, 

atau dengan kata lain suatu proses yang terjadi didalam dan 

luar pabrik. 
105

 Dalam undang-undang No.5 Tahun 1984 

tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan Industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi 

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya 

termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan 

industri.
106

 Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai 

suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub 

sistem manusia.
107

  

Dari pengertian lain industri adalah perusahaan yang 

menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor 

sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, 

pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri 

merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi 

untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.
108

 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diartikan bahwa 
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industri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk 

menambah nilai guna dari suatu bahan baku menjadi bahan 

setengah jadi atau bahan jadi yang memiliki nilai lebih tinggi. 

Industri manufaktur atau industri pengelolahan saat ini 

menjadi sektor yang paling vital dalam perekonomian suatu 

wilayah. Sektor industri pengolahan meliputi semua kegiatan 

produksi yang bertujuan meningkatkan mutu barang dan 

jasa.
109

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian 

Indonesia No.19/M/I/1996, industri di Indonesia berdasarkan 

hubungan arus produknya dibedakan menjadi:
110

  

a. Industri kimia dasar: misalnya industri semen, obat-

obatan, kertas, pupuk, dan lain-lain. 

b. Industri mesin dan logam dasar: misalnya industri pesawat 

terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan lain-lain. 

c. Industri kecil: misalnya, industri roti, kompor minyak, 

makanan ringan, minyak goreng, dan sebagainya. 

d. Aneka industri: industri pakaian industri makanan dan 

minuman, dan lain-lain. 

 

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecilnya 

skala usaha berdasarkan Badan Pusat Statistik, dapat 

dibedakan menjadi
111

 : 

a. Industri besar, dengan jumlah pekerja 100 orang atau 

lebih. 

b. Industri sedang, dengan jumlah pekerja antara 20 sampai 

99 orang. 

c. Industri kecil, dengan jumlah pekerja antara 5 sampai 19 

orang. 

d. Industri atau kerajinan rumah tangga, dengan jumlah 

pekerja kurang dari 5 orang. 
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2. Peran Sektor Manufaktur Terhadap Perekonomian 

Sektor industri manufaktur atau industri pengolahan 

memiliki peranan yang luas dalam perekonomian. Salah satu 

peran yang diberikan oleh sektor industri manufaktur adalah 

sektor industri manufaktur mampu mendorong perluasan 

industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri 

yang tumbuh lebih dulu. Dalam sektor produksi mekanisme 

pendorong pembangunan (inducement mechanisme) yang 

tercipta sebagai akibat dari adanya hubungan antara berbagai 

industri dalam menyediakan barang-barang yang digunakan 

sebagai bahan mentah bagi industri lainnya, dibedakan 

menjadi dua macam yaitu pengaruh keterkaitan ke belakang 

(backward linkage effect) dan pengaruh keterkaitan ke depan 

(forward linkage effect). Pengaruh keterkaitan kebelakang 

maksudnya tingkat rangsangan yang diciptakan oleh 

pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri 

lainnya. Sedangkan pengaruh keterkaitan ke depan adalah 

tingkat rangsangan yang dihasilkan oleh industri yang 

pertama bagi input mereka. Tingkat kontribusi sektor industri 

manufaktur terhadap Pembangunan Ekonomi negaranya 

dapat meningkatkan status kedudukan negaranya menjadi 

negara maju. Apabila di dalam suatu negara memiliki 

kontribusi sektor industrinya telah diatas 30% .  selain itu 

pertumbuhan sektor industri memiliki peran dalam 

pembangunan nasional melalui PDRB yang tinggi. Tingginya 

PDRB sektor industri dapat mendorong pembangunan yang 

lebih baik dan memadai.
112

 

 

3. Konsep Industri Berkelanjutan 

Secara singkat konsep industri berkelanjutan dapat 

dijelaskan dengan konsep industri berwawasan lingkungan. 

Konsep industri berkelanjutan atau konsep industri hijau. 

Dalam konsep ini menuntut pada dunia industri untuk 

berkontribusi dalam pencapaian hubungan yang harmonis 

dan saling menguntungkan antara kegiatan industri dengan 
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ekosistem pendukung di sekitarnya. Konsep ini lebih 

menekankan pada aktivitas peyelenggaraan pembangunan 

yang memenuhi kebutuhan umat manusia saat ini, tanpa 

mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhannya.
113

 

Kriteria yang pertama menunjukkan penggunaan 

sumberdaya alam yang diusahakan agar semakin efisien, 

sehingga sumberdaya lebih maksimal digunakan dan laju 

penggunaan sumberdaya dapat ditekan walaupun tetap 

memenuhi kebutuhan manusia. Kriteria kedua menunjukkan 

bahwa industri menggunakan, memelihara dan meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup. Kriteria ketiga, industri terus 

mengusahakan untuk meminimalkan membuang limbahnya 

ke lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 

pengolahan limbah dan penggunaan kembali limbah. Kriteria 

keempat menunjukkan industri akhirnya akan meningkatkan 

jasanya, tidak hanya memproduksi barang. Selain itu konsep 

industri berkelanjtan lebih menitik beratkan pada sedikitnya 

limbah dalam kegiatan industri, dimana semakin sedikitnya 

limbah industri yang dihasilkan oleh sebuah sektor industri 

maka semakin berkelanjutan industri tersebut. 
114

 

Dalam konsep industri berkelanjutan pemerintah 

mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan 

sebuah industri. Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah ialah dengan memetakan kawasan industri atau 

eco-industrial park sehingga kawasan industri tidak terpecah 

fokus dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang 

ditimbulkan dalam kegiatan produksi industri. Selain itu 

pemerintah mempunyai strategi yang dapat dilakukan dalam 

penerapan konsep industri berkelanjutan diataranya yaitu: 
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1) Partisipasi dunia usaha dalam membangun infrastruktur, 

yang di koordinir oleh Menko Perekonomian dalam 

kerangka Public Private Partnership yang diatur dalam 

Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 

2) Percepatan Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah 

untuk Menyelesaikan Hambatan Birokrasi 

(Debottlenecking) melalui Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

3) Reorientasi Kebijakan Ekspor Bahan Mentah dan Sumber 

Energi melalui kebijakan pengenaan bea-keluar terhadap 

bahan mentah dan mineral logam (kakao, CPO, mineral 

logam, dll) 

4) Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing 

melalui kebijakan pemberian insentif fiskal dan non-

fiskal seperti pemberian Bea Masuk ditanggung 

Pemerintah, PPN ditanggung Pemerintah, Kebijakan Satu 

Pintu, dll) 

5) Meningkatkan integrasi pasar domestik.
115

  

 

4. Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Peran sektor industri dalam pembangunan ekonomi adalah 

memperluas kesempatan kerja, menghasilkan barang dan jasa 

yang diperlukan masyarakat, menghasilkan devisa melalui 

ekspor dan menghemat devisa melelalui substitusi produk 

impor. Pertumbuhan industri yang pesat selain akan 

merangsang pertumbuhan sektor-sektor hulu seperti pertanian 

untuk menyediakan bahan baku, juga merangsang 

pengembangan sektor jasa seperti lembaga keuangan, 

pemasaran, perdagangan, periklanan dan transportasi. Sektor 

hulu maupun sektor-sektor jasa tersebut pada gilirannya 

kembali mendukung laju pertumbuhan industri yang dapat 

menyebabkan meluasnya kesempatan kerja yang pada 

akhirnya meningkatkan pendapatan dan daya beli 
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masyarakat. Kenaikan pendapatan dan daya beli, 

menunjukkan perekonomian itu tumbuh dan sehat.116 

semakin tinggi kontribusi sektor Industri pengolahan 

terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah maka akan 

semakin maju. Jika suatu negara kontribusi sektor industrinya 

telah diatas 30% maka dapat dikatakan negara tersebut 

tergolong negara maju.
117

 Produk-produk industrial selalu 

memiliki ―dasar tukar‖ (term of trade) yang tinggi atau lebih 

menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih 

besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini 

disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk 

yang beragam dan mampu memberikan manfaat marginal 

yang tinggi kepada para memakainya. Peranan sektor industri 

pengolahan sebagai mesin pembangunan karena nilai 

kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan 

menyerap tenaga kerja, mampu menciptakan nilai tambah 

yang tinggi melalui berbagai jenis produksi. Peningkatan 

jumlah sektor usaha dari industri manufaktur mampu 

mempunyai peran dalam meningkatkan jumlah output yang 

akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan 

akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. sehingga akan 

berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

pendapatan perkapita masyarakat.
118

 

 

5. Sektor Manufaktur Dalam Presepektif Ekonomi Islam 

Selain sektor pernanian sumber daya yang dapat diolah 

bisa juga meliputi sektor manufaktur atau sektor pengolahan. 

Dalam islam semua manusia memiliki kesempatan yang 

sama untuk melakukan pengelolahan atas apa yang ada diatas 

bumi dengan segala kelebihan yang Allah SWT berikan 

kepada manusia berupa akal. Akal yang Allah SWT berikan 

kepada manusia digunakan untuk melakukan inovasi dalam 

segala bidang serta melakukan karya yang dapat 
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dimanfaatkan baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. 

jauh sebelumnya allah swt telah terlebih dahulu 

memerintahkan dan mengajari ilmu kepada nabi Daud AS 

untuk melakukan pengolahn terhadap apa yang telah Allah 

berikan. Sebagaimana didalam Al-Qur‘an surat Al-Anbiya 

ayat 80 yaitu  

 

ْ بَأِْسُكْى    ٍ ٍس نَُّكْى نِتُْحِصَُُكْى يِّ ْٕ َُْعتَ نَبُ ُّ َص ُٰ ًْ َعهَّ َْتُْى  َٔ فََْٓم اَ

۞ ٌَ ْٔ  َشبِكُس

“Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat 

baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam 

peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?”(Q.S. 

Al-Anbiya : 80) 

 

Bukan hanya itu saja Allah SWT juga sudah menjelaskan 

dalam surat lain sebuah proses pengolahan terhadap suatu 

barang yang terasa ringan tetapi besar manfaatnya apabila 

dilakukan pengelolahan dari barang yang sederhana. Hal 

tersebut sebagaimana Allah SWT berfirman didalam surah 

An-Nahl ayat 80 yaitu :  

 

 “Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai 

tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah 

(kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa 

ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada 

waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu 

domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga 

dan kesenangan sampai waktu (tertentu)”. (QS. An-Nahl : 

80) 
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Dalam kehidupan Islam dalam melalukan kegiatan 

industri pengelolahan, seorang muslim harus mempunyai 

keyakinan untuk menempatkan Islam disegala aktifitasnya. 

Dalam hal ini seorang muslim yang melakukan aktifitas 

industri harus memiliki motivasi. Dimana motivasi islam 

dalam melakukan kegiatan industri adalah sebagai berikut.
119

 

a. Berdasarkan aspek keadilan dalam Islam : sebagaimana 

islam tidak mengizinkan ketika melakukan sebuah usaha 

hanya sebatas keuntungan untuk diri sendiri saja dan 

mengabaikan keuntungan yang diperoleh oleh konsumen. 

Maka daripada itu islam mengajarkan supaya 

menyeimbangkan dua hal tersebut yaitu keuntungan 

pribadi dan keuuntungan konsumen. 

b. Mempertimbangkan kemaslahatan dan hajat hidup orang 

banyak. Dalam melakukan kegiatan industri hal yang 

paling penting adalah pengaruh yang diberikan oleh 

industri tersebut untuk memnuhi kebutuhan dan hajat 

masyarakat umum.  

c. Membatasi keuntungan yang ingin dicapai dalam 

menjalankan usaha sesuai dengan kemaslahatan dan hajat 

hidup orang banyak. 

 

D. Penyerapan Tenaga Kerja 

1. Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut undang-undang RI No. 13 Tahun 2003, bahwa 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat.
120

 

Sedangkan menurut Sumitro Djojohadikusumo,  tenaga kerja 

adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan 

golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, 

                                                           
119 Imam Kamaluddin, ―Perindustrian Dalam Pandangan Islam,‖ Sya‟ban 

Jurnal Ilmiah, Vol. 7 No. 2 (2013): 247. 
120 ―Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,‖ n.d. 
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anggota keluarga yang tidak menerima bayaran serta mereka 

yang bekerja untuk menerima bayaran/upah/gaji.
121

  

Menurut Payman J. Simanjuntak definisi tenaga kerja 

adalah penduduk yang berusia antara 14 sampai 60 tahun 

adalah variabel dari tenaga kerja itu sedangkan orang-orang 

yang berusia dibawah 14 tahun digolongkan bukan sebagai 

tenaga kerja. Dari sisi lain tenaga kerja dapat diartikan 

sebagai tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja 

yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang 

sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, 

mereka yang bersekolah dan mereka yang mengurus rumah 

tangga.
122

 Jadi dapat diartikan bahwa tenaga kerja adalah 

penduduk yang berusia produktif atau di atas 15 tahun sering 

disebut juga sebagai angkatan kerja yang mampu dan siap 

untuk bekerja dan menghasilkan barang maupun jasa yang 

mengharapkan belasan berupa upah atau gaji. Sedangkan 

penyerapan tenaga kerja adalah merupakan banyaknya orang 

yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau 

suatu instansi.
123

 Penyerapan tenaga kerja ini akan 

menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila 

lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang 

dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia atau dengan 

kata lain penyerapan tenaga kerja bergantung pada jumlah 

lapangan pekerjaan yang mampu memberikan kesempatan 

kepada tenaga kerja yang ada.
124
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Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di Kota Kendari,‖ 14. 



 75 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Dalam penyerapan tenaga kerja memiliki beberapa faktor 

yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja diantaranya 

yaitu sebagai berikut:
125

 

a. Tingkat Upah 

Tingkat upah mempengaruhi jumlah biaya produksi 

yang didapat oleh sebuah instansi. Jumlah pekerja 

menjadi salah satu sumber biaya produksi. Jadi tenaga 

kerja berpengaruh terhadap biaya produksi. Adapun 

asumsi yang dapat terjadi apabila terjadinya kenaikan 

upah ialah sebagai berikut: 

Apabila upah meningkat, maka biaya produksipun 

akan meningkat, sehingga menyebabkan harga produk 

meningkat. Ketika harga produk meningkat maka 

konsumsi masyarakat akan berkurang. Ketika hal itu 

terjadi maka banyak produk yang tidak terjual, ketika 

produk tidak terjual maka produsen akan menurunkan 

jumlah produksinya, dan secara otomatis akan 

berdampak pada jumlah tenaga kerja yang dipergunakan. 

Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena 

pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek 

skala produksi atau scale effect 

Apabila upah naik (asumsi harga tidak naik) maka 

pengusaha akan lebih cendrung menggunakan teknologi 

padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan 

kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan 

barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. 

Penurunan jumlah tenaga kerja terjadi karena adanya 

penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin 

disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (substitution 

effect). 
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b. Nilai Produksi 

Nilai produksi adalah keseluruhan jumlah barang dari 

hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang 

kemudian dijual sampai ke tangan konsumen. Permintaan 

dari hasil produksi perusahaan atau industri yang 

dihasilkan meningkat, maka produsen cenderung akan 

menambah kapasitas produksinya. Ketika produsen 

menambah kapasitas produksinya maka penggunaan 

tenaga kerja otomatis akan. Perubahan yang 

mempengaruhi permintaan hasil produksi yaitu naik 

turunnya permintaan pasar dari hasil produksi perusahaan 

yang bersangkutan, hal ini tercermin dalam besarnya 

volume produksi, dan harga barang- barang modal seperti 

nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses 

produksi. 

 

c. Nilai Investasi   

Investasi memiliki makna sebagai pengeluaran atau 

pembelanjaan atau penanaman modal. Secara singkat 

investasi adalah prilaku perusahaan untuk membeli 

barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan 

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi 

barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. 

Pembelian barang modal merupakan investasi untuk 

waktu yang akan datang. Nilai investasi pada pembelian 

barang modal ditetapkan atas dasar nilai atau harga dari 

kondisi mesin dan peralatan saat pembelian. Investasi 

menentukan skala usaha dari suatu industri yang dimana 

akan mempengaruhi kemampuan dari usaha yang 

dilakukan dalam menggunakan faktor produksi.  Jumlah 

investasi yang dilakukan perusahaan pada akhirnya akan 

menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. adapun 

faktor utama dalam menentukan investasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan 

diperoleh. 

2) Tingkat bunga 
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3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa akan 

datang. 

4) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-

perubahannya. 

5) Keuntungan yang diperoleh perusahaan 

 

Dengan demikian, nilai investasi akan menentukan 

besarnya penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, 

semakin besar nilai investasi pada Industri Kecil dimana 

investasi yang dilakukan bersifat padat karya, sehingga 

kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi. 

Selain itu tingkat penyerapan tenaga kerja dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diantaranya: 

1) Kemungkinan adanya subtitusi tenaga kerja dengan 

sektor produksi yang lain, misalnya modal 

2) Besarnya elastisitas permintaan terhadap barang yang 

dihasilkan. 

3) Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya 

produksi. 

4) Besarnya elastisitas persediaan faktor produksi 

pelengkap lainnya.
126

 

 

3. Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Presepektif Ekonomi 

Islam   

Dalam melakukan kegiatan produksi dalam Islam faktor 

utama yang dibutuhkan ialah tenaga kerja. Dimana didalam 

bumi yang Allah ciptakan ini memiliki jutaan keistimewaan 

berupa kekayaan alam yang terdapat didalamnya yang 

semuanya diperuntukan untuk manusia. Kekayaan yang 

tersimpan didalam bumi tidak akan bermanfaat apabila tidak 

dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia. Allah SWT 

menciptakan manusia mempunyai alasan dantujuan yaitu 

agar manusia senantiasa beribadah kepada-nya.
127

 Salah satu 
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bentuk ibadah kepada Allah ialah mengikuti perintahnya. 

Berkerja adalah salah satu kategori dalam menjalankan 

perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Al-Qur‘an surah At-Taubah ayat 

105 yang berbunyi: 

 

ٌَ اِٰنٗ  ْٔ َستَُسدُّ َٔ  ٌَۗ ْٕ ْؤِيُُ ًُ اْن َٔ  ّٗ نُ ْٕ َزُس َٔ هَُكْى  ًَ ُ َع
ا فََسيََسٖ ّللّاٰ ْٕ هُ ًَ قُِم اْع َٔ

  ۞ ٌَ ْٕ هُ ًَ ُْتُْى تَْع ب ُك ًَ انشََّٓبَدِة فَيَُُبِّئُُكْى بِ َٔ    ٰعهِِى اْنَغْيِب 

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-

orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” (QS. At-Taubah : 105) 

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan agar seluruh 

umat Islam bekerja dengan pekerjaan yang baik, sebab 

pekerjaan yang baik akan mendapatkan suatu yang baik juga 

baik didunia maupun diakhirat. Sebaliknya, perbuatan buruk 

akan mendapatkan suatu yang buruk juga didalam dunia 

akhirat. Dalam Islam tenaga kerja dianggap sebagai faktor 

produksi, karena semua kekayaan alam tidak berguna apabila 

tidak diekploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Bagi 

seorang Muslim, bekerja merupakan suatu upaya sungguh-

sungguh dengan mengerahkan seluruh aset dan zikirnya 

untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya 

sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia serta 

menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat.
128

 

Disisi lain Rasulullah SAW menganjurkan bagi setiap 

manusia untuk memahami salah satu dari tugas pokok di 

dalam hidupnya, dimana Islam mewajibkan bagi setiap 

individu yang untuk mencari rizki yang halal guna 

mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Di dalam memenuhi 

kebutuhan  ini, Islam tidak memperkenankan bagi umatnya 
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untuk melakukan tindakkan atau pekerjaan yang diharamkan 

dan beertentangan dengan syariat, semuanya wajib mencari 

kebutuhan itu dengan cara yang halal dan dibenarkan 

syariat.
129

  

 

E. Kerangka Pemikiran  

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
130

 Seorang peneliti 

yang baik mampu menjelaskan secara teoritis hubungan antara 

variabel yang diteliti, baik antara varabel independen dengan 

dependen ataupun ditambahkan dengan adanya variabel moderat 

atau intervining.  

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi ialah untuk 

mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta 

menciptakan lapangan kerja baru. Sektor pertanian dan sektor 

manufaktur secara fungsional memiliki hubungan yang erat 

dengan penyerapan tenaga kerja dimana dalam memanfaatkan 

sektor pertanian dan manufaktur memerlukan tenaga kerja untuk 

memanfaatkan dan memaksimalkan hasil produksi yang 

dihasilkan. Dimana peneliti memiliki asumsi bahwasannya ketika 

sektor ingin meningkatkan hasil produksinya maka diperlukan 

penambahan faktor produksi salah satunya ialah tenaga kerja 

walaupun secara teori tidak selamanya penambahan faktor 

produksi dapat meningkatkan hasil produksi suatu sektor usaha 

dan terkadang akan berdampak penurunan hasil produksi atau 

yang sering disebut sebagai teori the law of diminishing return.
131

  

Peningkatan produksi pada salah satu sektor akan berdampak 

secara langsung pada pertumbuhan ekonomi, dimana pada 

pendekatan produksi yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

laju pertumbuhan ekonomi. pada pertumbuhan ini memerlukan 
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hasil produksi sektor usaha yang terdapat dalam suatu daerah, 

sektor tersebut sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan 

yakni sembilan sektor diantara kesembilan sektor tersebut ialah 

sektor pertanian dan manufaktur. Secara tidak langsung peneliti 

memiliki asumsi bahwasannya peningkatan maupun penurunan 

pada hasil produksi yang terlihat dalam PDRB akan berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu penggunaan penyerapan 

tenaga kerja sebagai variabel intervening penelitian memiliki 

yang berada diantara variabel dependen dan independen 

merupakann suatu penggabungan antara metode penghitungan 

pertumbuhan ekonomi yaitu antara metode pendekatan produksi 

dan pendapatan. Sehingga berikut adalah kerangka pemikiran 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan :  

= hubungan langsung secara parsial  

= hubungan langsung secara simultan 

= hubungan tidak langsung  
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Dalam kerangka pemikiran tersebut dapat terlihat apa 

yang ingin dilakukan oleh peneliti yaitu mencari tahu keadaan 

pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung dengan menggunkan 

sektor pertanian dan sektor manufaktur sebagai faktor yang 

mempengaruhinya. Hal ini sesuai dengan konsep metode 

pendekatan produksi yang digunakan dalam penghitungan laju 

pertumbuhan ekonomi daerah. Pada sisi lainnya dapat dilihat 

pada kerangka pemikiran tersebut bahwasannya terdapat 

penyerapan tenaga kerja yang berada diantara pertumbuhan 

ekonomi dan sektor pertanian serta sektor manufaktur. Dimana 

penyerapan tenaga kerja memiliki peran secara langsung kepada 

pertumbuhan ekonomi maupun kedua sektor baik sektor 

pertanian maupun sektor manufaktur. Dimana penyerapan tenaga 

kerja dapat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang dimana hal tersebut dilandasi oleh sebuah metode 

pendekatan dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi yaitu 

metode pendekatan pendapatan yang dimana salah satu indikator 

yang digunakan ialah jumlah pendapatan perkapita masyarakat, 

sehingga penyerapan tenaga kerja mampu menunjang 

pertumbuhan ekonomi. pada sektor pertanian dan sektor 

manufaktur konsep penyerapan tenaga kerja merupakan salah 

satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat produksi yang 

dihasilkan oleh kedua sektor tersebut, secara teoritis pertumbuhan 

produksi dari kedua sektor tersebut sangat bergantung pada 

tenaga kerja. Tetapi pada satu titik penyerapan tenaga kerja akan 

menjadi dua mata pisau yang bisa saja menjadi boomerang akan 

kinerja produksi pada sektor tersebut hal ini sejalan dengan teori 

yang dikemukakan oleh david richardo yaitu the law of 

diminishing return. Dari penjelas kerangka berfikir dapat 

disimpulkan bahwasanya penyerapan tenaga kerja mempunyai 

pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi. sehingga penggunaan penyerapan tenaga 

kerja sebagai variabel intervening merupakn suatu hal yang bisa 

dilakukan.  
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F. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan 

masalah penelitian. Dimana rumusan masalah penelitian 

dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Hipotesis dikatakan 

sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah karena jawaban 

yang diberikan dalam hipotesis hanya didasarkan pada teori yang 

relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.
132

 Secara umum dari 

pengertian di atas kesimpulan yang bisa digunakan dalam dalam 

penentuan hipotesis penelitian ini adalah : 

H0 = variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikat 

Ha = variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikat 

 Berikut ini adalah hipotesis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian 

yaitu sebagai berikut :  

 

1. Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

digunakanlah nilai PDRB harga konstan. PDRB harga 

konstan adalah nilai output yang tidak dipengaruhi oleh 

faktor harga.
133

 Dalam sebuah konsep pendekatan dalam 

menentukan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan dengan 

sebuah pendekatan yaitu pendekatan produksi. Pendekatan 

produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh unit produksi disuatu wilayah dalam 

jangka waktu atau periode tertentu (1 tahun), unit produksi 

yang digunakan dalam pendekatan produksi ini terdapat 9 

unit diantara 9 unit tersebut salah satu diantaranya terdapat 

dalam penelitian ini yaitu sektor pertanian.
134

 Sektor 

                                                           
132 Ibid., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2016, 63. 
133 ―Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2016-

2020,‖ xvi. 
134 Arifin, ―Memahami PDRB sebagai Instrumen untuk Mengukur 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.,‖ 2. 
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pertanian merupakan sektor yang paling mendapatkan 

sorotan dari pemerintah sebab perannya dalam 

pemabangunan ekonomi jangka panjang di suatu daerah. 

Peran yang dapat ditimbulkan oleh sektor pertanian 

diantaranya ialah menyediakan kebutuhan pangan, selain itu 

juga pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap 

pendapatan nasional yang tinggi. Dan juga menjadi salah satu 

tulang punggung negara dalam menciptakan cadangan devisa 

negara atas kontribusinya terhadap ekspor yang dilakukan 

oleh sektor pertanian.
135

 Hal ini yang menjadikan sektor 

pertanian mempunyai kontribusi dalam meningkatkan dan 

mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.  

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Syaloom 

Syenny Pelengkahu dkk, bahwasannya produksi sektor 

pertanian memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi,
136

 dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwasannya hipotesis yang akan digunakan dalam 

penelitian kali adalah sebagai berikut : 

H1 = Diduga sektor pertanian memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di 

Provinsi Lampung pada tahun 2016-2021 

 

2. Pengaruh Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang 

memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan 

nasional. Kontribusi yang besar dari tahun ke tahunnya 

menyebabkan terjadinya perkembangan yang signifikan 

didalam sektor manufaktur. Sektor manufaktur saat ini 

memiliki 16 sub sektor yang dimana dari 16 sektor tersebut 

memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan 

                                                           
135 Arsyad, Ekonomi Pembangunan, 427–28. 
136 Pelengkahu, Kindangen, and Walewangko, ―ANALISIS PENGARUH 

SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI 

SULAWESI UTARA,‖ 2021, 1. 
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ekonomi.
137

 Sehingga dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Bernadette Robiani menjelaskan bahwasannya dalam 

penelitiannya ia menggungkapkan bahwa sektor industri 

manufaktur secara statistik berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera 

Selatan.
138

 Dari penjelasan tersebut dapat dikesimpulkan 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah  

H2 = Diduga sektor manufaktur memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di 

Provinsi Lampung pada tahun 2016-2021 

 

3. Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor Manufaktru 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan 

Pertumbuhan sektor pertanian dan sektor manufaktur yang 

terus terjadi tahun ke tahun sehingga kedua sektor tersebut 

menjadi sektor penggerak perekonomian diberbagai penjuru 

dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri kedua 

sektor memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan 

perekonomi. Kedua sektor tersebut memiliki perkembangan 

yang pesat ditahun-tahun akhir ini. Perkembangan yang pesat 

terlihat dari semaikin tahun peringkat Indonesia mengalami 

kenaikan di mata dunia. sedangkan pada provinsi lampung 

kontribusi kedua sektor yang terlihat dari jumlah PDRB yang 

dihasilkan oleh kedua sektor, sektor manufaktur menjadi roda 

perekonomian yang ada di Indonesia. Maka dari pada itu 

dalam penelitian ini memiliki hipotesis yaitu sebagai berikut: 

H3 = Diduga sektor pertanian dan sektor manufaktur 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2016-

2021. 

 

 

                                                           
137 Arifin, ―Memahami PDRB sebagai Instrumen untuk Mengukur 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.,‖ 2. 
138 Robiani, ―Analisis Pengaruh Industrialisasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan,‖ 1. 
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4. Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang mendukung 

dalam suatu tahapan produksi. Tenaga keja memiliki peran 

yang sangat vital dalam terciptanya suatu produksi. Tenaga 

memiliki peran sebagai pengolah dari bahan baku maupun 

sumber daya alam yang ada menjadi hasil produksi. Secara 

teori penggunaan tenaga kerja sebagai faktor produksi dapat 

mengalami penambahan, dimana dalam teori tersebut 

dikatakan apabila satu input dalam produksi ditambah 

penggunaannya sedangkan input yang lainnya tetap maka 

tambahan output yang dihasilkan dari tiap tambahan input 

yang ditambahakan, maka pada mulanya utput tersebut akan 

terus meningkat dan namun pada akhirnya akan akan 

menurun bila input tersebut terus ditambah atau yang sering 

disebut dengan teori The law of diminishing product.
139

 

Dalam penelitian ini memiliki kaitan yang besar akan 

penambahan output suatu sektor, sehingga penggunaan 

tenaga kerja yang ada dalam berbagai sektor tersebut bisa kita 

lihat mengalami trend yang menaik sehingga apakah teori 

yang dikemukakaan oleh David Richardo tersebut sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi pada sektor pertanian dan 

sektor manufaktur yang ada di Provinsi Lampung. 

Sektor pertanian secara khusus memiliki kontribusi yang 

nyata dalam penyerapan tenaga kerja disuatu daerah 

sebagaimana terlihat dalam beberapa penelitian terdahulu 

diantaranya yaitu penelitian yang di lakukan oleh Jui Rompas 

dkk, bahwasannya sektor pertanian memiliki pengaruh positif 

dengan korelasi cendrung kurang terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Kabupaten Minahasa Selatan.
140

  

                                                           
139 Wibowo, ―PENGARUH MODAL, TENAGA KERJA, BAHAN BAKU, 

MESIN TERHADAP PRODUKSI INDUSTRI KECIL KONVEKSI DESA 

PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS,‖ 3. 
140 Rompas, ―POTENSI SEKTOR PERTANIAN DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN MINAHASA 

SELATAN,‖ 1. 
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H4 = Diduga sektor pertanian pengaruh yang signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Provinsi 

Lampung pada tahun 2016-2021 

 

5. Pengaruh Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Sektor manufaktur merupakan sektor yang semakin 

mengalami perkembangan sehingga membutuhkan tenaga 

kerja yang banyak dalam melalukan proses produksinya 

sehingga mampu menciptakan hasil produksi yang maksimal. 

Penggunaan tenaga kerja dalam sektor produksi berfungsi 

sebagai pengolah dan mengoprasi mesin-mesin yang menjadi 

alat produksi. Sehingga itu penggunaan tenaga kerja dalam 

sektor manufaktur merupakan salah satu hal yang paling 

penting sehingga dalam sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Kiky Asmara yang dimana penelitian ini 

memnggambarkan secara umum Peran sekor manufaktur 

dalam penyerapam tenaga kerja. dalam penelitian ini 

dinyatakan bahwasannya secara umum sektor industri 

memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi Jawa Timur.
141

 

H5 = Diduga sektor manufaktur memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di 

Provinsi Lampung pada tahun 2016-2021 

 

6. Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor Manufaktru 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Secara Simultan  

Kemampuan sektor industri dalam menciptakan lapangan 

kerja baru tidak diragukan lagi, sehingga semakin banyak 

industri yang beroprasi maka kemungkinan tenaga kerja yang 

terserap akan semakin banyak. Sehingga sektor ndustri 

memiliki kontribusi yang nyata. Salain itu, sektor pertanian 

merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja 

apalagi pada sektor pertanian tradisional. Hampir sebagian 

                                                           
141 Asmara, ―Analisis Peran Sektor Industri Manufaktur Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur,‖ 1. 
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besar masyarakat yang bekerja di sektor pertanian masih 

menggunakan peralatan sederhana dan tradisional dalam 

melakukan produksi pertanian sehingga memerlukan tenaga 

yang banyak untuk menciptkan hasil produksi yang 

maksimal. Maka dari pada itu dalam penelitian ini 

menggunakan hipotesis yaitu:   

H6 = Diduga sektor pertanian dan sektor manufaktur 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 

2016-2021. 

 

7. Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam sebuah teori pertumbuhan ekonomi melalui 

pendekatan pendapatan dimana salah satu indikator utama 

dalam metode pendekatan tersebut ialah pendapatan 

perkapita. Pendapatan perkapita adalah rata-rata pendapatan 

masyarakat dalam satu periode tertentu. Penyerapan tenaga 

kerja merupakan bagian terpenting dalam penentuan 

pendapatan perkapita yang dimana secara langsung 

penyerapan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap 

pendapatan. Semakin banyak masyarakat yang berkerja dan 

secara otomatis akan semakin besar pula rata-rata pendapatan 

perkapita yang didapatkan. Hal ini disebabkan setiap tenaga 

kerja akan mendapatkan hasil berupa gaji atau upah yang 

diperoleh dari setiap kinerja yang diberikan dalam sebuah 

usaha.  

Tetapi dalam sebuah penelitian menyatakan perbandingan 

yang terbalik dari asumsi yang dibangun melalui pendekatan 

pendapatan dalam penentuan laju pertumbuhan ekonomi. 

sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Ghina 

Ulfa Saefurrahman, Tulus Suryanto, Ronia Eka Wulandari 

Siregar, menyatakan bahwasannya penyerapan tenaga kerja 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 



 88 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan.
142

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya 

hipotesisi yang digunakan ialah sebagai berikut:  

H7 = Diduga penyerapan tenaga kerja tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Lampung pada tahun 2016-2021. 

 

8. Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Ekonomi Melalui 

Penyerapan Tenaga Kerja Sebagai Variabel Intervening 

Sektor pertanian ialah sektor yang sangat membutuhkan 

tanaga kerja dalam melakukan kegiatan produksinya terutama 

pada sektor pertanian tradisional. Sektor pertanian sendiri 

masih banyak yang menggunakan cara tradisional dalam 

melakukan produksi, sehingga tenaga manusia yang 

merupakan tenaga kerja merupakan faktor yang penting. 

Seihingga hasil produksinya tergantung kemampuan tenaga 

kerja dalam memproduksi secara maksimal pada sektor 

tersebut. Peningkatan hasil tersebut merupakan salah satu 

sektor yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah sehingga hubungan ketiga hal 

tersebut sangat berkaitan. Sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan hipotesis yakni sebagai berikut ; 

H8 = Diduga sektor pertanian memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi malalui 

penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervining di 

Provinsi Lampung pada tahun 2016-2021 

 

9. Pengaruh Sektor Manufaktur Terhadap Ekonomi 

Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Sebagai Variabel 

Intervening  

Dalam teori diatas bahwasannya pertumbuhan ekonomi 

dapat dihitung dengan menggunakan beberapa pendekatan 

salah satunya yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan 

pendapatan adalah penghitungan PDRB yang digunakan 

                                                           
142 Saefurrahman, Suryanto, and EkaWulandariSiregar, ―PENGARUH 

PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN,‖ 1. 
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melalui balas jasa yang diberikan kepada faktor produksi 

yang diikut sertakan dalam proses produksi di suatu daerah 

dalam kurun waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud ialah 

seperti upah atau gaji, bunga modal, sewa tanah, dan 

keuntungan.
143

 Dalam pendekatan ini menggunakan 

pendapatan perkapita dari penduduk dalam penghitungan 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk akan 

semaikin meningkat apabila jumlah penduduk yang bekerja 

atau yang memiliki penghasilan bertambah. Sehingga 

penyerapan tenaga kerja secaratidak langsung akan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi, selain itu juga sektor 

pertanian, maupun sektor pertambangan dan energi, serta 

sektor manufaktur menjadi sektor yang banyak menyerap 

tenaga kerja sebagaimana terlihat pada tahun 2020 ketiga 

sektor tersebut mampu menyerap sebanyak 3.632.227 jiwa 

dari total 4489677 jumlah angkatan kerja yang ada di 

Provinsi Lampung. Tetapi dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan. Maka dari pada itu dapat diambil kesimpulan 

bahwasannya hipotetis yang dapat diambil dalam penelitian 

kali ini adalah sebagai berikut : 

H9 = Diduga sektor manufaktur memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervining di 

Provinsi Lampung pada tahun 2016-2021. 

                                                           
143 Arifin, ―Memahami PDRB sebagai Instrumen untuk Mengukur 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.,‖ 3. 
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