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ABSTRAK

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatau rangkain proses kegiatan 
yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas 
ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (Income per-kapita) dalam 
jangka panjang. Salah satu sarana pendukung pembangunan ekonomi suatu negara 
atau daerah adalah adanya pembangunan infrastruktur, infrasturktur sendiri 
merupakan roda penggerak pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah. Salah 
satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh suatu negara atau daerah 
adalah masalah infrastruktur ini yang akan berdampak terhadap pembangunan 
ekonomi wilayah.

Dari latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pengaruh panjang jalan terhadap pembangunan ekonomi kota Bandar 
Lampung? , bagaimana pengaruh transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan 
penumpang) terhadap pembangunan ekonomi kota Bandar Lampung? Dan bagaimana 
Pengaruh Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam? Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur 
terhadap pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2015 dan 
mendeskripsikan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pembangunan 
ekonomi di Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi 
linier berganda. Data didapatkan dari data sekunder yang diterbitakan oleh Badan 
Pusat Statistik pada tahun 2009-2015.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama panjang jalan 
mempunyai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi di 
Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi parametrik individu 
(Uji t)  dengan nilai thitung sebesar 1,877 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,13185. 
Sedangkan Transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) tidak 
berpengaruh secara signifikan juga terhadap pembangunan ekonomi di Kota Bandar 
Lampung. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai thitung sebesar -1,158 lebih 
kecil dari ttabel sebesar 2,13185, kedua, dalam pandangan pembangunan ekonomi 
islam memandang bahwa pembangunan ekonomi merupakan peningkatan kesadaran 
insan atas tanggung jawabnya terhadap berbagai hakikat dan masalah mengikuti 
urutan keutamaan yang sah, dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, 
sederhana dan adil. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembangunan di Kota 
Bandar Lampung tidak berpengaruh secara signifikan oleh Infrastruktur (panjang 
jalan dan banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang). Sebagaimana 
dikemukakan oleh Joni Tamkin bahwa pembangunan ekonomi dalam islam 
menghendaki adanya kebijakan terutama kebijakan yang bersumber dari sumber daya 
insani atau manusia itu sendiri sebagai objektif utama dari kebijakan pembangunan. 







MOTTO

                     

  

Artinya : “Demikianlah, karenasesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang 
sebenarnyadanapasaja yang merekaseruselain Allah adalahbatil. Dan sesungguhnya 
Allah, Dialah yang mahatinggi, mahabesar.”1

                                                          
1Departemen Agama RI, UmmulMukminin, Qur’an danTerjemahanuntukwanita, ( Jakarta: 
PenerbitWali, 2012), h.414

(Qs. Luqman:30)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini 

akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya 

ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : “ANALISIS PENGARUH 

INFRASTRUKTUR TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA 

BANDAR LAMPUNG TAHUN 2009-2015 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM”.

Mempertegas istilah-istilah judul diatas secara rinci agar  dapat dimengerti dan 

untuk menghindari salah pegertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, 

terlebih dahulu akan penulis  uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam 

judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, juga 

untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki 

penulis.Berikut ini dapa dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

1. Analisis adalah kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada 

suatu kasus, mengetahui isu yang sedang terjadi, dan memutuskan apa yang harus 

segera dilakukan untuk memecahkan masalah.1

                                                          
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Inddonesia,  (Jakarta: Balai 

Pustaka,  2012), h. 842
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2. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut demgan akibat asosiatif yaitu suatu 

penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel 

yang lain.2

3. Infrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda 

perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan.3

4. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan kenaikan pendapatan riil per-kapita penduduk suatu negara dalam 

jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.4

5. Perspektif Merupakan ilmu pengetahuan sosial yangmempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai islam. Ekonomi Islam  juga  

merupakan ekonomi  ilahiyah dalam  hal memproduksi, mendistribusikan,  dan  

memakai  barang-barang  serta  kekayaan  yang dianjurkan  oleh  Nabi  

Muhammad  Saw  yang  berpedoman  pada  kitab Al-Quran atau perintah Allah.5

6. Muhammad bin Abdullah Al arabi dalam At Tariqi mendefinisikan Ekonomi Islam 

adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-

Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun 

atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan 

waktu.6

                                                          
2Sugiono, penelitian administrative,  (Bandung, Alfa Beta, 2007), h.7
3 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2002,) h. 300
4Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 14
5Petersalim, Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press 199),h.1420
6 Lukman hakim, Prinsip-prinsip ekonomi Islam, (Jakarta: penerbit Erlangga, 2012), h.10
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Berdasarkan penjelasan dan penegasan bagian-bagian diatas, maka yang 

menjadi pembahasan dalam proposal ini adalah Suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk menganalisi pengaruh infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi 

di Kota Bandar Lampungtahun 2009-2015 dalam Perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul 

tersebut untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Penulis ingin meneliti hal tersebut karena dalampembangunan ekonomi suatu 

wilayah di perlukan adanya infrastruktur yang memadai sebagai jalur 

pembangunan wilayah tersebut. Semakin tersedianya Infrastruktur, akan 

merangsang pembangunan di suatu daerah. Sebaliknya, pembangunan yang 

berjalan cepat akan menuntut tersediannya infrastruktur agar pembangunan tidak 

tersadat. Infrastruktur berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produksi, 

terutama penduduk; memperlancar mobilitas barang/jasa; dan memperlancar 

perdagangan antar daerah.7

2. Secara Subjektif

Penulis optimis dapat menyelesaikan penelitian ini, karena tersediannya data atau 

informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang diteliti, baik infomasi langsung 

dari Institusi terkait maupun dari perpustakaan serta media lainnya yang mudah 

didapatkan.Selain itu, judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan penulis 
                                                          

7 Faisal Basri, Op.Cit., h. 300-301
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yaitu ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses 

kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau 

aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (Income per-kapita) 

dalam jangka panjang. Kemakmuran itu sendiri ditujukkan meningkatnya pendapatan 

perkapita masyrakat (Pendapatan Domestik Bruto atau GDP) adnya keseimbangan 

antara supplay dan demand di pasar.8

Perekonomian dapat dikatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan 

perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang naik, namun demikian, 

tidaklah berarti pendapatan per-kapita akan mengalamai kenaikan terus menerus, 

karena adanya resesi dunia, kekacaun politik, dan penurunan ekspor, dapat 

mengakibatkan penurunan tingkat kegiatan perekonomian. Jika keadaan ini hanya 

bersifat sementara, dan kegiatan ekonomi secara rata-rata masih meningkat dari tahun 

ketahun maka masyarakat tersebut dapat dikatakan mengalami pembangunan 

ekonomi.

                                                          
8Subandi , Op.Cit.,h. 9
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Gambar 1.1
Pembangunan Ekonomi se-Sumatra

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung

Dari gambar 1.1 di atas Perkembangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi 

lampung pada Triwulan 1 Tahun 2017 menempati urutan ke tiga atau sama posisi 

dengan provinsi Sumatra Selatan dengan tingkat pembangunan 5,11,  yang mana 

urutan pertama di tempati oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan tingkat 

pembangunan sebesar 6,42 dan yang Kedua Provinsi Bengkulu dengan tingkat 

pembangunan 5,21, dengan menempati urutan ketiga se Provinsi Sumatra ini, 

Lampung bisa di katakan sebagai provinsi yang sedang berkembang di bandingkan 

Provinsi-provinsi lain di Sumatra.
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Tabel 1.1

Laju Pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2016

No Kabupaten/Kota Pembangunan
(persen)

1 Lampung Barat 5,01
2 Tanggamus 5,18
3 Lampung Selatan 5,22
4 Lampung Timur 4,20
5 Lampung Tengah 5,61
6 Lampung Utara 5,10
7 Way Kanan 5,14
8 Tulang Bawang 5,42
9 Pesawaran 5,07
10 Pringsewu 5,04
11 Mesuji 5,10
12 Tuba Barat 5,27
13 Pesisir Barat 5,31
14 Bandar Lampung 6,43
15 Metro 5,90
16 Provinsi lampung 5,15

Sumber ; BPS Provinsi Lampung

Dari Tabel 1.1 di atas perkembangan pembangunan ekonomi di Kota Bandar 

lampung pada tahun 2016 menempati urutan pertama dengan tingkat laju 

pembangunan 6,43, kemudian diurutan kedua Kota Metro dengan tingkat 

pembanunan sebesar 5,90. ke-tiga kabupaten Lampung Tengah dengan tingkat 

pembangnan 5,61, ke-empat Kabupaten Tulang Bawang sebesar 4,42, ke-lima 

kabupaten Pesisir Barat dengan tingkat pembangunan 5,31, ke-enam Kabupaten Tuba 

Barat sebesar 5,27, ke-tujuh Kabupaten lampung Selatan dengan tingkat 

pembangunan sebesar 5,22, ke-delapan Kabupaten Tanggamus sebesar 5,18, ke-

sembilan Provinsi Lampung dengan tingkat laju pembangunan sebesar 5,15, ke-

sepuluh Kabupaten Way Kanan sebesar 5,14, ke-sebelas Kabupaten Lampung Utara 
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dan Kabupaten Mesuji sebesar 5,11, ke-dua belas Kabupaten Pesawaran dengan 

tingkat laju pembangunan sebesar 5,07, ke-tiga belas Kabupaten Lampung Barat 

sebesar 5,01, ke-empat belas Kabupaten Kabupaten Pringsewu sebesar 5,04, dan yang 

terakhir dengan laju pembangunan paling sedikit dan di bawah angka 5% yaitu 

Kabupaten Lampung Timur dengan laju Pembangunan sebesar 4,20, dengan 

menempati urutan pertama se Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung bisa di 

katakana sebagai Kota yang sedang berkembang di bandingkan dengan 

Kota/Kabupaten lain di Lampung.

Pembangunan Infrastruktur merupakan roda penggerak pembangunan

ekonomi suatu wilayah.Hal ini karena Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi 

sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan 

antara yang satu dengan yang lainnya.9Infrastruktur memiliki peranan yang penting 

sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi nasional. Komponen infrastruktur 

yang meliputi transportasi, komunikasi dan informatika, energi dan listrik, perumahan 

dan permukiman, dan air merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi 

dan sebagai pendukung utama pembangunan nasional, terutama dari sektor-sektor 

ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Infrastruktur juga berperan 

dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya, 

sehingga mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, serta mempercepat 

                                                          
9Farah Salsabila Muchtar, Atih Rochaeti, Aan Julia, “Pengaruh Infrastruktur Ekonomi 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Barat period 2010-2015”, Prosiding Ilmu Ekonomi, 
Volume 3, No. 1, (Tahun 2017), h.28
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pembangunan nasional. Peran infrastruktur dalam bidang sosial budaya maupun 

lainnya berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Infrastruktur transportasi berperan penting dalam pergerakan 

orang, barang, dan jasa dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh penjuru dunia, 

sementara peran jaringan komunikasi dan informatika memungkinkan pertukaran 

informasi secara cepat (real time) menembus batas ruang dan waktu. Peran keduanya 

sangat penting dan saling melengkapi baik dalam proses produksi maupun dalam 

menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor.10

Merujuk pada publikasi World Development Report (World Bank, 1994), 

infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di mana 

pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat 

ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Identifikasi terhadap program 

pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya 

program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan 

kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga 

transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).11

Pusat pembangunan wilayah banyak ditentukan berdasarkan potensi yang 

dimilikinya.Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung 

percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah 

                                                          
10Presiden Republik Indonesia, Bab V Bidang Sarana dan Prasaran, RKP 2012, h. II.5.1 ( 

Akses 11 September 2017)
11Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah, Myrnawati Savitri, Pengaruh Infrastruktur terhadaP 

Pertumbuhan ekonomI IndonesIa, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 1, 
Juli 2014, h. 67
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juga bisa digunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pembangunan, karena 

hierarki  suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. 

Hierarki kota dapat menentukan jenjang pelayanan terkait dengan pusat pelayanan di 

kota.12

Tabel 1.2
Kondisi JalanDi Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2016 (Km)

Sumber : Kota Bandar lampung dalam Angka Tahun 2017

Dari Tabel I.2 di atas, kondisi jalan dalam keadaan baik dan sedang di Kota 

Bandar lampung dari tahun 2012 - 2016 terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, 

pada tahun pada tahun 2013 - 2015 kondisi jalan dalam keadaan sedang mengalami 

penurunan secara fluktuatif sebesar 373.990 km pada tahun 2013 dari tahun 

sebelumnya yang sebesar 411.850 km kemudian tahun 2014 sebesar 368.030 km dari 

tahun sebelumnya 2013 yaitu sebesar 368.030 km kemudian tahun selanjutnya yaitu 

tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 330.630 km. kemudian di susul 

                                                          
12 NN, Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung  2015 , h. 23 (Akses 09 

Agustus 2017 )
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dengan keadaan jalan yang mengalami rusak sedang pada tahun 2016 yaitu sebesar 

46.132  km dan jalan dalam kondisi rusak berat terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 

23.500 km. Hal ini di indikasikan karena adanya perbaikan jalan di Kota Bandar 

Lampung.

Tabel 1.3
Banyaknya Mobil Angkutan Barang Dan Penumpang Yang Tercatat Di Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2016

Sumber : Kota Bandar lampung dalam Angka Tahun 2017

Dari Tabel I.3 di atas, banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang 

yang tercatat di Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2016 

mengalami penurunan dan kenaikan, pada tahun 2012 jumlah Truck/pick up sebanyak 

30.712 sedangkan untuk bus berjumlah 1.505, pada tahun 2013 jumlah mobil 

angkutan barang dan penumpang mengalami kenaikan dan penurunan, untuk 

Truck/pick up menglami kenaikan sebanyak 31.646 sedangkan untuk bus turun 
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menjadi 1.384, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan di kedua kendaraan 

baik truk/ pick up maupun bus, yaitu sebanyak 28.592 dan 1.154 kemudian pada 

tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi 25.728 untuk Truk/pick up 

sedangkan untuk bus menjadi 1.303. Hal ini di indikasikan adanya kerusakan pada 

kendaraan sehingga setiap tahunnya mengalami penurunan atau bisa jadi untuk bus 

para pengguna kendaraan umum beralih ke kendaraan pribadi.

Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar 

pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. 

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas 

daerah. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu 

membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Provinsi 

Lampung memiliki dan dilayani oleh jaringan jalan negara sepanjang 1.159,57 km 

dan jalan provinsi 1.702,81 km. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan 

sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Kerapatan jalan 

yang menunjukkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Lampung 

menempati peringkat 10  dibandingkan provinsi lain di Indonesia.13

Pembangunan sektor pengangkutan dan komunikasi diatur dalam Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.Pembangunan sektor pengangkutan diatur dalam 

pembangunan sistem jaringan transportasi yang mencakup transportasi darat, 

perkretaapian dan transportasi laut. Sistem transportasi darat meliputi: (1) Jaringan 
                                                          

13Ibid., h. 29
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jalan, (2) jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan trayek 

penumpang dan barang, (3) jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 

terminal penumpang dan barang, (4) Transit oriented development (TOD), (5) 

jairngan sarana pedestrian dan sepeda.  Sistem transportasi perkeretaapian meliputi 

tatanan stasiun kereta api dan alur pergerakkannya. Sedangkan sistem transportasi 

laut meliputi tatanan pelabuhan dan alur pelayarannya.

Allah SWT berfirman :

          (Q.S. Asy-Syuara’ : 183)  

Artinya :“Dan Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya 
dan jangnlah membuat kerusakan di bumi.”14

Dalam perspektif Islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi 

filosofi, yaitu tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, khilafah, tazkiyyah an-nas, dan al-

falah. Kelima pondasi filosofi tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat 

dalam islam dan berasal dari dua sumber utama islam, yakni al-quran dan sunnah. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk 

menganalisis lebih lanjut terkait pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap 

pembangunan ekonomi kota Bandar Lampung dan mendeskripsikan pandangan 

ekonomi Islah terhadap pembangunan ekonomi tersebut dengan mengangkat judul 

penelitian: “ Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan 

                                                          
14Departemen Agama RI, Ummul Mukminin, Qur’an dan Terjemahan untuk wanita, ( 

Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h.375
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Ekonomi Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-

2015”.

D. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ryang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar 

penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Dimana 

pembangunan infrastruktur sebagai variabel X (independen). Pembangunan 

infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah infrastruktur jalan dilihat 

dari kondisi keadaan jalan dan infrastruktur transportasi (banyaknya mobil 

angkutan barang dan penumpang).

2. Pembangunan ekonomi dalam penelitian ini adalah sebagai variabel Y (dependen), 

pengolahan sumber datanya menggunakan PDRB Atas dasar harga konstan 

menggunakan tahun 2009-2015.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Jalan dilihat dari kondisi keadaan jalandan Tranportasi 

(banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang)Terhadap Pembangunan 

Ekonomi Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap 

PembangunanEkonomi Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
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F. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui 

data-data yang diperoleh, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ha: Terdapat pengaruh antara variabel panjang jalan terhadap pembangunan 

       ekonomi.

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara variabel panjang jalan terhadap pembangunan 

       ekonomi.

2. Ha: Terdapat pengaruh antara variabel transportasi terhadap pembangunan 

        ekonomi.

Ho: Tidak terdapat pengaruh positif antara variabel panjang jalan terhadap 

        pembangunan ekonomi.

3. Ha: Dalam pandangan ekonomi Islam Infrastruktur panjang jalan dan 

         Transportasi berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan ekonomi.

Ho: Dalam pandangan ekonomi Islam Infrastruktur panjang jalan dan 

         Transportasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan 

        ekonomi.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menyelesaikan pengaruh Inftrastruktur (Jalan dan 

Transportasi) terhadap pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung 

tahun 2009-2015

b. Untuk mendeskripsikan pandangan ekonomi Islam terhadap pengaruh 

infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung.
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2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi akademisi atau mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya tentang pengaruh 

Infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan 

menggunakan perspektif ekonomi Islam atau tidak menggunakan perspektif 

ekonomi Islam.

b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan 

agarlebih peduli dengan masalah Infrastruktur sebagai prasarana dalam 

kelancaran pembangunan ekonomi didalam suatu wilayah, dan juga hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam 

menentukan kebijakan.

c. Bagi penulis, penelitian ini untuk memenuhi tugas akademik yaitu untuk 

melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ade Ayu Winanda, dengan judul “Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh infrastruktur panjang 

jalan, listrik dan air bersih terhadap pertumbuhan ekonomi kota Bandar 

Lampung. Model analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi berganda dengan menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS), 

dengan hasil penelitian Infrastruktur jalan berpengaruh negative signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Bandar Lampung, sementara 
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infrastruktur energy listrik dan air bersih berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kota Bandar lampung tahun 2003-2013.Berdasarkan 

hasil analisis data dapat diketahuipula bahwa variabel yang memiliki 

pengaruh terbesar terhadap pertumbuhanekonomi adalah infrastruktur energi 

listrik. Infrastruktur air bersih memilikipengaruh besar ke dua setelah energi 

lisrik dan terakhir adalah infrastrukturpanjang jalan yang memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi.15

2. Tanjung Hapsari, dengan judul “Pengaruh Infrastruktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai permaslahan 

pembangunan Infrastruktur di Indonesia yang elah berlangsung lama dan dana 

investasi yang dikeluarkan sudah cukup banyak. Namun masih banyak 

masalah yang dialami negara kita khususnya mengenai perencanaan yang 

lemah, kualitas yang belum mencukupi, kualitas yang rendah, dan lain 

sebagainya.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah faktor-

faktor produksi yang diwakili oleh infraastruktur ( jalan, listrik, telepon, dan 

air) mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output 

yang diwakili oleh variabel pendapatan perkapita agar dapat ditentukan arah 

kebijakan dalam pemerintah dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.

                                                          
15Ade Ayu Winanda, dengan judul “Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kota Bandar Lampung”, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, 
Lampung, 2016, h. III
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan kurun 

waktu dari 2004 hingga 2009 untuk 26 Propinsi di Indonesia. Untuk mencari 

hasil yang BLUE (Besr Linear Unbiased Estimator) maka dilakukan uji 

untuk panel seperti Chow Test dan Hausmen Test sehingga didapatkan model 

panel data Fixed effect untuk menyelesaikan data dengan karakteristik seperti 

diatas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik seperti multikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Hasil akhirnya adalah dari keempat variabel bebas diatas mempunyai 

dua variabel yang mempunyai pengaruuh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi yaitu jalan, dan listrik.Dan dua variabel lagi yang tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan yaitu telepon dan air.16

3. Heri Purnomo, dengan judul “ Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi”

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis infrastruktur dalam 

hal ini jalan, irigasi, dan air bersih dengan peningkatan pembangunan 

ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 

dengan selang waktu tahun 1990 sampai dengan 2006, diperoleh dari BPS. 

Analisis data menggunakan analisis Regresi Linear Berganda dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS).

                                                          
16Tanjung Hapsari, dengan judul “Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Indonesia”, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN 
Syarif Hidayatullah,  Jakarta, 2011, h. iii
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Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data menggunakan metode 

OLS dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Bekasi didapatkan bahwa infrastruktur berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi.

Namun infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi, Hal ini disebabkan jalan raya masih 

sangat terbatas yang hanya 1,7 km per 1000 penduduk, dan hampir 50 persen 

dalam kondisi buruk karena sangat kurangnya pemeliharaan yang baik, 

terutama di jaringan jalan Kabupaten. Hal ini menambah kemacetan lalu lintas 

setiap tahun, sementara kapasitas jalan yang ditambahkan sedikit.17

4. Cut Nanda Keusuma dan Suriani, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur 

Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan 

infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi di 26 provinsi dengan 

menggunakan data sekunder dari tahun 2004 - 2009. Model yang digunakan 

adalah regresi linier berganda dengan menggunakan Panel data dengan 

Metode Analisis fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel listrik 

dan jalan memiliki efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di wilayah tersebut di 26 provinsi di Indonesia. Pemerintah provinsi 

diharapkan untuk memprioritaskan alokasi dana untuk peningkatan akses 

                                                          
17Heri Purnomo, dengan judul “ Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Bekasi”, Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen 
Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, 2009, h. ii
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infrastruktur dasar (jalan, listrik, telepon, dan air), terutama di daerah terpencil 

, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di 

Indonesia.18

5. Wina M.R Panggabean, “Analisa Peranan Sektor Transportasi Darat Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Sumatra Utara”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dalam bentuk time series dalam kurun waktu 15 

tahun (1993-2007).  

Data diperoleh dari Dinas Jalan dan Jembatan (Bina Marga), Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan beberapa sumber lain yang terkait. Selanjutnya 

menggunakan model regresi linier dengan metode OLS (Ordinary Least

Square) dan diproses menggunakan program Eviews 5.0.  

Dari hasil penelitian ini bahwa variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen secara signifikan, dimana jika pembiayaan jalan 

dinaikkan 1 milyar maka akan mengakibatkan naiknya Pertumbuhan Ekonomi 

di proxy dengan PDRB sebesar 0.357561 milyar, Jumlah kendaraan dinaikkan 

1 milyar maka akan mengakibatkan naiknya Pertumbuhan ekonomi sebesar 

7.194996, dan Pajak Kendaraan dinaikkan 1 milyar akan mengakibatkan 

                                                          
18Cut Nanda Keusuma dan Suriani, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, ECOsains: Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan, h. 2.
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naiknya Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.100009 milyar, dalam hal ini 

menggunakan asumsi ceteris paribus.19

I. Kerangka Pikir

Berdasarakan teori di atas,dapat dijelaskan bahwa Infrastruktur 

mempengaruhi besarnya pembangunan ekonomi. Dimana Infrastruktur 

berhubungan dengan tingakat pertumbuhan ataupun penurunan PDRB sebagai 

indikator pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Jika pembangunan 

Infrastruktur tidak di iringi dengan penambahan pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah maka akan terjadi ketimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Begitu 

juga dengan pembangunan ekonomi mempunyai pengaruh besar terhadap 

permbangunan Infrastruktur. Sedangkan dalam islam Infrastruktur merupakan 

suatu pembangunan yang sangat penting dan peningkatan kesadaran insan atas 

tanggung jawabnya terhadap berbagai hakikat dan masalah mengikut urutan 

keutamaan yang sah, dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, 

sederhana dan adil. Karena dalam islam mendorong kepentingan bersama untuk 

kesejahteraan bersama dan adil.

Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas 

akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan suatu kerangka 

pemikiran secara skematis sebagai berikut:

                                                          
19Wina M.R Panggabean, “Analisa Peranan Sektor Transportasi Darat Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sumatra Utara”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, 2010, h. i
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Gambar 1.2
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Ekonomi Islam

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi dalam Ekonomi Islam

Secara bahasa istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun; bangkit, 

berdiri yang kata derivasi dari bangun yaitu membangun atau pembangunan yang 

berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki; membuat supaya maju dan 

berkembang. Dalam istilah Arab modern pembangunan berasal dari kalimat  تنمیة

(Tanmiyyah) yang bermaksud pertumbuhan; dan jugaتقدم(Taqaddum) yang berarti 

maju ke depan atau kemajuan. Tetapi dalam kamus al-Fareed in Finance & 

Economic pembangunan atau development membawa arti kepada رتطو ی   (Tatwir) 

yaitu pertumbuhan  ابتڱر  (Ibtikar) inovasi.

Pada dasarnya istilah-istilah pembangunan tersebut apabila merujuk kepada 

firman-firman Allah SWT dalam al-Quran berasal dari kalimat عمر (’Amara); 

hidup, seperti ungkapan  عمرالرجلعمرا membawa arti seseorang hidup dalam waktu 

yang panjang. Kemudian setelah mendapat tambahan (alif, sin dan ta’) ا  - س -   ت

menjadi  استعمر (Ista’mara) yang berarti menghidupkan atau meramaikan, 

memakmurkan, membangun atau membuka lahan mati (to explore the land) 

sesuatu kawasan. 
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Sebagiamana firman Allah SWT: 

َربِّي قَِریٌب ,,,,,ھَُو أَْنَشأَُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِیھَا فَاْستَْغفُِروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَْیِھ ۚ إِنَّ 

ُمِجیٌب

“,,,,Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 
kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 
memperkenankan (doa hamba-Nya)".1

Dalam ayat al-Quran tersebut kalimat ista’mara استعمر menurut al-’Alamah 

al-Raghib al-AÎfahani dalam sebuah kitab Mufradatu AlfaÌ al-Quran diambil dari 

kalimat العمرة (al-’Imarah) yang berarti menguruskan, lawan katanya yaitu الخراب

(al-Kharab) merusak atau meruntuhkan sesuatu.

Secara epistimologi pembangunan dalam prespektif Islam yaitu peningkatan 

kesadaran insan atas tanggung jawabnya terhadap berbagai hakikat dan masalah 

mengikut urutan keutamaan yang sah, dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, 

berani, sederhana dan adil.Pembangunan ini dapat diukur dengan empat hal utama 

yaitu kebebasan, keadilan, akhlak dan moral, dan kebahagiaan.Sekalipun menurut 

Muhammad Syukri Salleh pembangunan konvensional dan pembangunan yang 

berdasarkan Islam keduanya mengakui adanya perbedaan dikalangan masyarakat 

dalam berbagai bidang dan juga menganjurkan agar keadilan dilaksanakan di 

tengah-tengah perbedaan tersebut. Namun, yang membedakan pembangunan 

                                                          
1Departemen Agama RI, Ummul Mukminin, Qur’an dan Terjemahan untuk wanita, ( Jakarta: 

Penerbit Wali, 2012) h.228

(Qs. Hud:61)
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konvensional dan pembangunan Islam adalah konsep perbedaan harta benda dan 

konsep keadilan.Konsep perbedaan harta benda menurut ekonomi liberal 

disebabkan adanya penindasan dan eksploitasi manusia yang lebih berkemampuan, 

lebih berpeluang atau lebih berkuasa. Sedangkan dalam Islam perbedaan  itu telah 

Allah SWT jelaskan dalam FirmanNya dalam surah al-An’am ayat 165 bertujuan 

sebagai alat Allah SWT menguji manusia dan alat manusia untuk mensyukuri 

nikmatNya. 

                

            

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia 
mengangkat (derajat) sebagaimana kamu di atas yang lain, untuk mengujimu 
atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat 
cepat memberii hukuman dan sungguh, Dia maha pengampun, Maha 
Penyayang”.2

Begitu halnya konsep keadilan, mengikut falsafah pembangunan 

konvensional keadilan lebih berdasarkan pada nilai-nilai materialisme secara 

kuantitas.Sedangkan Islam melihat keadilan apabila manusia dapat 

mempertahankan rahmat kepada sekalian alam tanpa derhaka kepada Allah SWT. 

Sesuai dengan pendapat Umar Chapra bahwa masyarakat sekulerisme lebih

mengedepankan harta benda dengan tidak melihat pada aspek moral, maka 

pembangunan material tidak akan mencapai sebuah keadilan tanpa mendapat 

dukungan akhlak dan moral. Hal itu karena pembangunan yang adil memerlukan 

                                                          
2Ibid., h. 150

(QS. Al-An’am:165)
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penggunaan semua sumber dengan cara yang efektif dan efisien. Sehingga kedua-

duanya mustahil dapat tercapai melainkan dibarengi dengan moral dan akhlak 

dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal itu karena, aktivitas ekonomi manusia tidak 

hanya ditujukan sebagai pemuasan keperluan fisik saja, akan tetapi manusia juga 

memiliki tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat (falah) tidak dapat dicapai, kecuali jika ajaran Islam dilaksanakan secara 

menyeluruh atau kaffah.Sehingga pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan 

yang seimbang dan kekal, kebaikan yang selaras dengan kaedah-kaedah agama 

Islam, sehingga kekayaan tidak berhenti pada satu individu atau satu komunitas 

saja.3

Dalam perspektif Islam, pembangunan dilaksankana berdasarkan lima 

pondasi filosofi, yaitu tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyyah, khilafah, tazkiyah an-

nas, dan al-falah. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip 

yang telah melekat dalam islam dan berasal dari dua sumber utama islam, yakni 

Alquran dan sunnah. Menurut paradigm islam, kelima pondasi filosofis ini 

menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai 

berikut.4

                                                          
3Syamsuri, “Paradigma Pembangunan Ekonomi;  Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari 

Perspektif Ekonomi Islam”,  Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 7 No. 2  (Juli - Desember 
2016),  h. 224-226

4 Mudrajad Kuncoro, Masalah, kebijakan, dan politik Ekonomika Pembangunan, (Jakarta: 
Penerbit Erlangga, 2010), h. 23
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a) Tauhid Uluhiyyah, yaitu percaya pada kemahatunggalan Tuhan dan semua yang 

di alam semesta merupakan kepunyaan-Nya, dalam konteks upaya 

pembangunan, manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia 

adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk 

pemenuhan kepentingan pribadi. Lebih lanju, manusia hanyalah penerima 

amanat atas segala sumber daya yang dihasilkannya dapat dibagikan kepada 

manusia lainnya.

b) Tauhid Rububiyyah, yaitu percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menentukan 

keberlanjutan dan hidup dari ciptannya serta menuntun siapa saja yang percaya 

kepada-Nya kepada kesuksesan, dalam konteks upaya pembangunan, manusia 

harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya 

bergantung pada upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Tuhan, baik 

yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada satu titik ekstrem, sikap fatalistic 

tidak dibenarkan, sementarapada titik ekstrem lainnya, kepercayaan sepenuhnya 

hanyapada upaya-upaya manusia sendiri dianggap tidak adil bagi sang 

Pencipta.

c) Khilafah, yaitu peranan sebagai wakil Tuhan di bumi. Disamping sebagai wakil 

atas segala sumber daya yang diamanatkan kepadanya, manusia yang beriman 

juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan atau 

contoh yang baik bagi manusia lainnya.

d) Tazkiyyah an-nas, ini merujuk pada pertumbuhan dan penyucian manusia 

sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggung 
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jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia adalah agen perubahan dan 

pembangunan(agent of changeand development). perubahan dan pembangunan 

apapun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan 

orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.

e) Al-falah, yaitu konsep keberhasilan dalam Islam bahwa keberhasilan apapun 

yang dicapaidi kehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat 

sepanjang keberhasilan yang dicaapai semasa hidup di dunia tidak menyalahi 

petunjuk atas bimbingan yang telah tuhan terapkan, oleh karena itu, tidak ada 

dikotomi di antara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia atau persipan bagi 

kehidupan di akhirat.5

Pembangunan dalam kerangka islam  ditemukan pada pola nilai (Value 

patern) yang melekat pada Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut 

membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan 

sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, tujuan, 

dan proses pembuatan keputusan pada semua level. Hal ini yang menjadi focus 

utama bagi upaya pembangunan dan jantung bagi proses pembangunan adalah 

manusia. Proses pembangunan apa pun harus dimulai dari pembangunan moral, 

spiritual, fisik, dan pembangunan lingkungan manusia yang akan menjadi agen 

bagi lingkungan fisik dan sosial-ekonominya. Manusia adalah agen perubahan 

yang aktif dan yang akan bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan 

hidupnya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, 
                                                          

5Ibid., h. 24
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pembangunan mengandung arti tidak hanya sebagai proses produksi barang dan 

jasa, distribusi barang dan jasa, transformasi kelembagaan dan structural, atau 

pencapaian keseimbangan ekologis. Semuanya itu hanyalah alat atau syarat yang 

diperluakan bagi pembangunan manusia lebih lanjut dalam pencariannya atas 

martabat manusia, mungkin saja telah hilang tidak hanya dalam aspek ekonomi, 

tetapi juga dalam penurunan moral yang mengancam keberlangsungan hidup 

manusia di masa akan datang.

Pertumbuhan yang merupakan indikator utama pembangunan mencakup 

baik aspek kualitatif maupun kuantitatif. Peran manusia dalam pembangunan 

ekonomi menjadi perhatian utama dalam islam, oleh karena itu, faktor etika, 

moral, dan spiritual, yang merupakan faktor pembentuk aspek kualitatif sangat 

menentukan kualitas pertumbuhan yang akan dicapai. Kualitas pertumbuhan yang 

baik tersebut pada gilirannya akan menentukakan bentuk perubahan yang terjadi, 

yang akhirnya mempengaruhi kualitas proses pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan merupakan hal yang bersifat multidimensi. Karena islam 

menekankan bahwa wilayah operasional pembangunan berkaitan dengan manusia, 

atribut-atribut kemanusiaan, dorongan dan aspirasimemiliki nilaiyang sama 

sebagaimana variabel-variabel kebijakan seperti sumber daya fisik, modal, tenaga 

kerja, pendidikan, keahlian, dan organisasi. Dengan demikian, pada satu sisi Islam 

memperbesar jangkauan kebijakan pembangunan.

Titik berat pendekatan Islam pada pembagunan spiritual, moral, dan etika 

mengindikasikan derajat perhatian yang tinggi yang telah melekat dalam proses 
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pembangunan Islam. Perhantian yang demikian diperkuat dengan norma 

“Prevention is better than cure.” Dengan kata lain, jika konsep pembangunan 

seseorang tidak sesuai, semua yang terbentuk sebagai hasil konsep tersebut juga 

tidak akan sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa jika manusia sebagai agen 

pembangunan tidak menanamkan dan menjalankan nilai moral dan etika universal, 

tidak ada  jaminan bahwa dia akan merasa bertanggung jawab baik kepada Tuhan 

maupun masyarakat dalam upayanya mencapai tujuan-tujuan pembangunan.6

2. Dasar Teologi Pembangunan Ekonomi Islam

Pada dasarnya ideologi pembangunan ekonomi Islam berdasarkan pada 

firman-firman Allah SWT di atas termasuk ayat-ayat tentang konsep 

memakmurkan bumiNya. Seperti kalimat pembangunan yang diambil dari kata  

استعمر (ista’mara) dalam kitab al-Jami‘ Li Ahkami al-Qur’an karya Abu Bakr al-

Qurtubi bermakna perintah Allah SWT kepada umatnya untuk mengelola dan 

memakmurkan bumi-Nya. Menurut Ibnu al-’Arabi kalimat tersebut membawa arti 

kepada kewajiban untuk melestarikan bumi Allah SWT, pendapat itu diperkuat 

oleh Abu Bakar Al-Baqilanibahwa kalimat yang ber-wazn-kan  استفعل (istaf’ala) 

dalam Lisan al-Arab bermaksud perintah untuk melaksakan suatu perbuatan, atau 

boleh juga menjadi wazn   فعلٲ (af’ala) yang bermaksud merubah perbuatan yang 

pasif menjadi aktif. Artinya memakmurkan bumi yang sebelumnya tidak ada

apapun tanaman untuk ditanami tumbuh-tumbuhan yang dapat memberikan 

manfaat bagi manusia. Sekalipun menurut Ibnu ‘Amr al-ZamakhsharÊ dalam 
                                                          

6Ibid., h. 24-25
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kitabnya tafsir al-KashÉf perintah untuk memakmurkan bumi Allah SWT 

bermacam-macam yaitu dari yang wajib hingga ke makruh (dibenci), namun 

Jumhur Ulama sependapat bahwa memakmurkan bumi dengan cara yang baik 

adalah hukumnya wajib.7

Pendapat Jumhur Ulama tentang kewajiban memakmurkan bumi di atas 

dapat diperhatikan daripada analogi-analogi Muhammad Shalt al-Jundiy dalam 

kitabnya Qawaid al-Tanmiyyah al-Iqtishadiyyah dengan firman Allah SWT dalam 

al-Qur’an al-karim sebagaimana berikut:  

a. Allah SWT tidak menciptakan alam dan isinya melainkan untuk makhluk-Nya, 

dengan tujuan dapat beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya, 

menjadi khalifah Allah SWT di muka bumi dengan cara menjaga dan 

memanfaatkan seluruh apa yang ada di dalamnya. Sepertimana firman Allah 

SWT.

                     

          

“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa 
yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. 
Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-
Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada Manusia”.8

b. Setelah Allah SWT menciptakan seluruh makhluk-Nya termasuk jin dan 

manusia, maka tidak mungkin Ia membiarkan begitu saja melainkan Allah 

                                                          
7 Syamsuri, Op cit., h. 228-229
8Departemen Agama RI, Op.Cit., h.340

(Q.S. Al-Hajj:65)
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SWT telah mencukupi seluruh keperluannya. Namun, makhluk-Nya mestilah 

berusaha untuk memenuhi keperluan tersebut dengan cara memakmurkan bumi-

Nya. 

                 

      

“aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepadaku, Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku 
tidak menghendaki agar mereka member makan kepadaku, sungguh Allah, 
Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh ”.9

c. Tidak ada perbedaan kemuliaan di sisi Allah SWT, selagi manusia itu menjadi 

khalifah Allah SWT di muka bumi. Dengan adanya tanggung jawab itu, maka 

Allah SWT telah memberikan kemudahan-kemudahan baik itu di daratan 

maupun di lautan untuk anak cucu Nabi Adam. 

                          

        

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan.”10

                                                          
9Ibid.,h, 523
10Ibid.,h. 289

(Q.S. Al-Dzariyat: 56-58)

(Q.S. Al-Israa: 70)
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B. Tujuan Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Berdasarkan paradigma ekonomi konvensional setidaknya terdapat dua 

tujuan pokok dari pembangunan ekonomi. Pertama meningkatkan pendapatan riil 

per kapita. Kedua menegakkan keadilan distribusi pendapatan. Namun jika dilihat 

fakta di lapangan justru masalah terbesar dalam perekonomian modern ini 

khususnya di negara-negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat 

yang selanjutnya diperparah oleh tingkat kesenjangan pendapatan antara yang 

kaya dan miskin yang semakin lebar. Perekonomian hanya digerakkan oleh 

segelintir orang dan tentunya juga dinikmati oleh segelintir orang tersebut.Artinya 

adalah permasalahan utama yang diahadapi adalah ketidakadilan dalam distribusi 

pendapatan dan kekayaan ekonomi di antara sesama mereka.

Islam dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi tidak menafikan aspek 

pendapatan individu sebagai salah satu indikatornya.Karena Islam sangat 

mendambakan suatu masyarakat yang sejahtera secara materi agar mereka dapat 

melaksanakan kewajiban agamanya secara sempurna. Namun disisi lain Islam 

menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara merata dan adil. 

Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan komitmen 

individu terhadap agamanya.Artinya harus ada korelasi antara pembangunan 

ekononomi dengan peningkatan pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap agama. 

Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi bukan seperti slogan ekonomi 

konvensional yang berbunyi “homo economicus” tapi justru terjadinya “homo 
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Islamicus” , yaitu individu yang berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran 

Islam.11

Menurut Joni Tamkin Borhan tujuan kebijakan pembangunan dalam 

kerangka Islam adalah:12

1. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objektif 

utama dari kebijakan pembangunan Islam. Fokus utama dilakukan pada 

pengembangan pendidikan, orientasi spiritual dan pengembangan struktur 

hubungan yang berbasiskan kepada kerjasama, perkongsian dan penyertaan. 

2. Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada 

pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (dharûriyât) dibandingkan 

dengan pengeluaran atas barang pelengkap (kamâliyât) dan barang mewah 

(tahsiniyât).

3. Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, 

pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan. 

4. Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi 

kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah.

5. Pembangunan teknologi baru.

6. Pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

                                                          
11Ali Rama dan Makhlani, “Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqâshid Syari’ah”, 

Diterbitkan di Jurnal Penelitian dan Kajian Keagaamaan, Balitbang Kemenag:Dialog, Vol. 1, No. 1, 
(Juni 2013), h. 10

12 Joni Tamkin Bin Borhan, “Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam”, Jurnal 
Usuluddin, Bil 27 [2008]  93-107,h.98-101
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Tujuan pokok pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan melalui 

terpenuhinya segala kebutuhan pada taraf hidup sejahtera.Adapun tujuan secara 

umum adalah terwujudnya keadilan distribusi, efisiensi pendayagunaan sumber 

daya ekonomi, mengembangkan kemampuan produksi dan sumberdaya manusia. 

Sementara menurut Afar tujuan pembangunan adalah menciptakan segala sesuatu 

yang dikehendaki dalam maqâshid syari’ah , sebagai hak-hak dasar setiap 

individu. Berupa lima maslahat pokok (al-dharuriyât al-khams), terkait dengan 

segala kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi, demi terpeliharanya 

keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Selain itu juga 

pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan antara daerah, serta 

memperhatikan kepentingan generasi mendatang berkenaan dengan cara 

mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia. Strategi dan model 

pembangunan yang diterapkan dalam masyarakat muslim atau negara Muslim 

harus cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas muslim 

tersebut. Tidak boleh terjadi pertentangan antara tujuan dan strategi pembangunan 

yang diimplementasikan.13

C. Infrastruktur dalam Ekonomi Islam

Urgensi Jalan adalah disebabkan posisinya sebagai sarana yang 

memudahkan mobilisasi dan peredaran unsur-unsur produksi, dan sebagai sarana 

yang menghubungkan antar pasar, dan menjadi tempat peredaran hasil produksi. 

Umar bin Al khathab sangat memperhatikan keurgensian jalan, baikjalan darat 
                                                          

13 Ali Rama dan Makhlani, Op.Cit., h. 11
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maupun  jalan air, dimana Umar menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab 

dalam urusan ini. Sebagaimana umar juga mensyaratkan kepada ahli Dzimmah 

agar andil dalam perbaikan jalan dan pembangunan jembatan.14

D. Teori Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Sebelum dekade 1990-an, pembangunan ekonomi didefiniskan sebagai 

kemampuan ekonomi nasional, di mana keadaan ekonominya mula-mula relatif 

statis selama jangka waktu yang cukup lama, untuk mendapatkan dan 

mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 

persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun 

demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena 

pengalaman pada tahun 1950-an samapai 1960-an seperti telah disinggung 

dimuka, itu menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada 

pertumbuhan GNP saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-

permasalahan pembangunan secara mendasar di NSB. Hal ini tampakpada taraf 

dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di NSB yang tidak mengalami 

perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan 

kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan 

ekonomi secara sempit.

                                                          
14Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, terjemahan H. 

Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006), h. 514
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Todaro & Smith menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi 

suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu:

1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya (substance),

2) Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, 

3) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from 

servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Akhirnya disadari bahwa definsi pembangunan itu sangat luas bukan hanya 

sekedar bagaimana meningkatkann GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi 

itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan 

masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi ) saja. Pembangunan ekonomi 

dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam 

rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. 

Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan 

riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh 

perbaikan sisitem kelembagaan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi 

mempunyaiunsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu

2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan
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3) Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka 

panjang

4) Perbaikan sistem kelembangaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, 

hukum, sosial dan budaya). 

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola 

keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan 

ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui 

runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan 

ekonomi dan taraf keseejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke 

tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan ekonomi juga perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan 

dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan 

pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Biasanya laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat 

pertambahan GDP atau GNP.

Proses kenaiakan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka 

panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan 

ekonomi. Perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun 

aturan main), perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen 

penting dari pembangunan ekonomi, selain masalah pertumbuhan ekonomi dan 

pengentasan kemiskinan.Artinya tujuan pembangunan harus difokuskan kepada 

kesejahteraan individu (masyarakat) moril dan material yang disebut dengan 
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istilah depoperasi (depauperization) oleh Adelman (1975).Sementara itu 

pertumbuhan ekonomi hanya didefinisikan sebgai kenaikan GDP atau GNP tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau 

perbaikan sisitem kelembagaan atau tidak.

Beberapa ekonom memberikan definisi yang sama untuk kedua istilah 

tersebut, khusunya dalam konteks negara maju, secara umum, istilah pertumbuhan 

ekonomi biasanya digunakan untuk menyatkan perkembangan ekonomi di negara-

negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan 

perkembangan ekonomi di NSB. 15

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju 

pembangunan ekonomi daerah.Pembangunan ekonomi daerah diukur dengan 

pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) menurut harga konstan. 

Laju pembangunan 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 

pembangunan 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.

                                                          
15 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan (Edisi 5), (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2010) 

, h. 11-12
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Salah satu teori perubahan struktural yang paling terkenal adalah Model-Dua-

Sektor Lewis yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis. Ia membagi perekonomian 

menjadi dua sektor, yaitu : (1) Sektor Tradisional, yang menitikberatkan pada 

sektor pertanian yang subsisten di pedesaan yang ditandai dengan produktivitas 

marginal sama dengan nol sehingga menjadikan suatu kondisi yang surplus tenaga 

kerja (surplus labor). (2) Sektor Industri perkotaan Modern, yang tingkat 

produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penyerapan tenaga kerja dari sektor 

tradisional.

Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan 

demikian untuk menentukan tingkat pembangunan ekonomi yang dicapai perlu 

dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang 

berlaku ditahun dasar yang dipilih.Jadi pembangunan ekonomi mengukur prestasi 

dari perkembangan suatu perekonomian.Oleh karena itu konsep yang sesuai 

dengan pembangunan ekonomi adalah GDP dengan harga konstan.GDP adalah 

nilai barang-barang dan jasa- jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut 

dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2000).Sedangkan Produk Nasional Bruto nilai 

barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan 

jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga 

negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung.
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Menurut Biro Pusat Statistik (BPS, 2007) penetapan Gross Domestic Product

(GDP) dapat dilakukan dari tiga pendekatan, yaitu: 

1) Pendekatan produksi, GDP merupakan jumlah nilai produksi netto dari barang 

dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu 

tahun). Unit-unit produksi tersebut dibagi menjadi Sembilan kelompok usaha, 

yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri 

pengolahan; sektor listrik, gas dan air, sektor; sektor bangunan; sektor 

perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sektor 

lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa- jasa. 

2) Pendekatan pendapatan, GDP merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh 

berbagai faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu 

wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. 

3) Pendekatan pengeluaran, GDP merupakan jumlah pengeluaran rumah tangga 

lembaga swasta yang tidak mencari untung dan pengeluaran pemerintah 

sebagai konsumen pengeluaran untuk pembentukan modal tetap serta 

perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Output atau pendapatan nasional merupakan ukuran paling komprehensif 

dari tingkat aktivitas ekonomi suatu Negara (Lipsey, dkk. 1996). Salah satu ukuran 

yang lazim digunakan untuk output adalah Gross Domestic Product (GDP). GDP 

dapat dilihat sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam perekonomian 

atau sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa perekonomian 

(Mankiw, 2000). Output ini dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sebagai 
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jumlah dari total keluaran barang dan jasa dikalikan dengan harga per unitnya. 

Jumlah total tersebut sering disebut sebagai output nominal, yang dapat berubah 

karena perubahan baik jumlah fisik maupun perubahan harga terhadap periode 

dasarnya. Untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tersebut karena perubahan 

fisik saja, maka nilai output diukur tidak pada harga sekarang tetapi pada harga 

yang berlaku pada periode dasar yang dipilih. Jumlah total ini disebut sebagai 

output riil. Perubahan persentase dari output riil disebut sebagai pembangunan

ekonomi. 

Penilaian mengenai cepat atau lambatnya pembangunan ekonomi haruslah 

dibandingkan dengan pembangunan di masa lalu dan pembangunan yang dicapai 

oleh daerah lain (Sukirno, 2000). Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan 

mengalami pembangunan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami 

kenaikan yang cukup berarti. Sedangkan dikatakan mengalami pembangunan yang 

lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif.

Produk Domestik Bruto Indikator yang digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB), yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian 

(Mankiw, 2000). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan 

pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu. PDB 

ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB suatu 

negara maka dapat dikatakan bahwa semakin bagus pula kinerja ekonomi di 

negara tersebut.Sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi baik 
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langsung maupun tidak langsung terhadap PDB. Namun menurut teori Keynes, 

PDB terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat 

faktor tersebut adalah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), 

dan ekspor neto (NX). Keempat faktor tersebut kembali dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat 

pendapatan, tingkat harga, suku bunga, tingkat inflasi, money supply, nilai tukar, 

dan sebagainya.16

2. Indikator mengukur keberhasilan pembangunan

Untuk melihat indikator pembangunan ekonomi ada beberapa indikator, 

diantaranya yaitu:

a. Indikator Ekonomi

1) Produk Nasional Bruto (Gross National Produc)

Pendapatan nasional merupakan konsep yang meliputi konsep-konsep 

Produk Naional Bruto (Gross National Product atau GNP), Produk 

Domestik Bruto (Gross Domestic Product atau GDP), Pendapatan Nasional 

Bruto (Gross National Income atau GNI), dan sebagainya. Konsep-konsep 

sepertii GNP,GDP, dan GNI masing-masing memiliki pengertian pengertian 

tersendiri yang dapat dipakai sebagai pengukur aktivitas ekonomi suatu 

                                                          
16 Andre Sapthu, “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing 

Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia” Cita Ekonomika , Jurnal Ekonomi, Vol.VII, No.1, 
(Mei 2013), h. 194-196
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masyarakat, yaitu seberapa besar suatu masyarakat menghasilkan output atau 

pendapatan apabila dihitung pada suatu periode tertentu,17

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di 

suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun 

atas dasar harga konstan.PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, 

atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap 

tahun.Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun 

tertentu sebagai dasar.PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk 

melihat pergeseran serta struktur ekonomi.PDRB atas dasar harga konstan 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke 

periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).18

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung 

angka-angka PDRB, yaitu:19

                                                          
17Subandi,Op. cit., h. 33
18 BPS Kota Bandar Lampung, Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran 2012-

2016, H. 3
19Ibid., h. 3-4
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a) Menurut Pendekatan Produksi, Menurut pendekatan ini, PDRB adalah   

jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai 

unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya 

dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: (1) Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri 

Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas, (5) Pengadaan  Air, 

Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (6) Konstruksi, (7) 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) 

Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum, (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan 

Asuransi (12) Real Estat, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa 

Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa lainnya. 

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub 

kategori lapangan usaha.  

b) Menurut Pendekatan Pendapatan PDRB menurut pendekatan ini 

merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang 

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

keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 
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langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan 

dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi 

subsidi).  

c) Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen 

permintaan akhir yang terdiri dari: 

(1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga

(2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah 

tangga 

(3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, 

(4) pembentukan modal tetap domestik bruto, 

(5) perubahan inventori, dan 

(6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). 

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka 

yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah 

pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan 

cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya 

sudah dicakup pajak tak langsung neto.  
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(1) Manfaat Indikator PDRB

PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat 

menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat 

yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:20

(a) PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber 

daya ekonomiyang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB 

yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi 

yang besar, begitu juga sebaliknya.  

(b) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan 

laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap 

sektor dari tahun ke tahun.  

(c) Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan 

struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi 

dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai 

peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.  

(d) PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan 

produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi 

akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.  

(e) Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan 

kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.  
                                                          

20Ibid., h. 5
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(f) PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk 

mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan 

perdagangan luar negeri.  

(g) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai 

PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.  

(h) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk 

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk 

suatu wilayah.

2) Net Economic Welfare (NEW)

Suatu perkembangan baru mengenai indikator kesejahteraan adalah 

yang dikemukakan oleh William Nordhaus dan James Tobin (1972).Mereka 

mencoba menyempurnakan nilai-nilai GNP dalam upaya untuk memperoleh 

indikator ekonomi yang lebih baik yaitu dengan memeperkenalkan konsep 

Net Economic Welfare.21

Pada dasarnya konsep Net Economic Welfare (NEW) atau 

kesejahteraan ekonomi bersih berusaha menunjukkan tolok ukur ekonomi 

yang lebih baik dengan cara mengoreksi komponen-komponen yang ada 

dalam konsep GNP. Untuk itu beberapa komponen yang dikoreksi positif 

(ditambahkan), sedangkan beberapa komponen negative (dikurangkan).

                                                          
21 Subandi, Op.Cit., h. 38
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1) Indikator Non Ekonomi (sosial)

a) Physical Quality of Life Index (PQLI)

Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indek Mutu Hidup (IMH) 

adalah suatu indek komposit (gabungan) yangterdiri atas 3 indikator, yaitu 

kesehatan, gizi dan pendidikan. Dari indikator-indikator tersebut dapat 

dilihat tingkat kematian bayi (Infant mortality), harapan hidup pada umur 

satu tahun (life expectation/at age one) dan tingkat melek huruf (literacy) 

orang dewasa (15 tahun ke atas). Tingkat kematian bayi dan harapan hidup 

pada umur satu tahun adalah indikator-indikator yang dapat menunjukkan 

dampak dari peningkatan gizi, kesehatan  masyarakat, pendapatan dan 

peningkatan kualitas lingkungan. Disamping itu indikator tersebut juga 

mencerminkan interaksi dari beberapa aspek sosial.Misalanya kematian bayi 

snagat sensitive terhadap tersedia atau tidaknya air bersih, kebersihan 

lingkungan dan kesejahteraan ibu bayi itu sendiri.Sedangkan harapan hidup 

pada umur satu tahun mencerminkan tingkat gizi dan kualitas 

lingkungan.Tingkat melek huruf merupakan indikator yang dapat dipakai 

mengukur baik tingkat kesejahteraan maupun keterampilan yang dibutuhkan 

untuk pembangunan.

b) Human Development Index (HDI)

United National Development Program (UNDP) pada tahun 1990 telah 

menerbitkan Human Development Report.Hal yang menarik dalam laporan 

tersebut adalah penyusunan dan perbaikan Human Development Index 
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(HDI). Seperti PQLI, HDI mencba me-ranking semua negara dalam skala 0 

(sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (tingkat 

pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk 

pembanguna yaitu: 

(1) Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup.

(2) Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang 

dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga)dan rata-rata 

tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan

(3) Penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah 

disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan 

asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.22

2) Beberapa Indikator Tingkat Pembangunan Lainnya

a. Garis Kemiskinan (Poverty Line)

Garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan 

batas minimal bagi kelangsungan hidup manusia, di mana manusia hidup 

dalam tingkat kemelaratan. Hal ini berarti  bahwa pendapatan yang 

diterima tidaklah cukup untuk membeli makanan yang bergizi, bahkan 

kepastian untuk bisa makan sehari-hari masih tidak menentu. Pendapatan 

tersebut juga tidak cukup untuk menyewa tempat berteduh yang sempit, 

apalagi yang memenuhi syarat kesehatan minimal.Pendapatan tersebut juga 

                                                          
22Ibid., h. 39-40
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tidak cukup untuk memungkinkan sekedar pendidikan, orang tua berikut 

anak-beranak turun temurun terjerat dalam tingkat kemelaratan yang abadi.

Garis kemiskinana taua batas kemelaratan (poverty line) ini banyak 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rata-rata perkapita penduduk dan 

ruang lingkup sosial budaya masyarakat.23Hal tersebut, berbeda dari suatu 

negara dengan negara lainnya, maka sesungguhnya agak sukar untuk 

menetapkan garis kemiskinan yang berlaku universal untuk semua bangsa 

atau negara di dunia.Sesungguhpun demikian, dengan menyadari hak di 

atas, maka para ahli ekonomi merasa perlu untuk bekerja dengan dua 

macam garis kemiskinan bagi keperluan perencanaan, yaitu US $ 50 untuk 

pedesaan dan US $ 75 untuk perkotaan yang dinyatakan dalam harga pada 

tahun 1973.Besarnya atau dimensi msalah kemiskinan absolute tercermin 

dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut.24

b. Kebutuhan Dasar Minimum (Basic Minimum Needs)

Sayogyo menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar 

minimum dengan klasifikasi sebagai berikut: (a) Untuk pedesaan miskin 

bila pengeluaran rumah tangga sama dengan 320 kg nilai tukar beras 

perorang pertahun; pengeluaran paling miskin dengan pengeluaran di 

bawah 280 kg nilai tukar perorang pertahun; (b) Untuk perkotaan, dianggap 

miskin bila pengeluaran di bawah 480 kg nilai tukar beras perorang 

                                                          
23Ibid.
24Ibid.,h.41
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pertahun; dianggap miskin sekali apabila di bawah 380 kg nilai tukar beras 

pertahun; dan paling miskin bila di bawah 270 kg nilai tukar beras beras 

pertahun; lapisan masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga antara 

240-320 kg di pedesaan dan diantara 360-480 kg di perkotaan disebut 

berada dalam ambang kecukupan pangan.

c. Kriteria Bank Dunia (The low 40%)

Mengukur tingkat ketimpangan dalam pembagian pendapatan suatu 

masyarakat atau negara maka penduduk negara tersebut dibagi dalam 

kelompok-kelompok sebagai berikut:

(1) Kelompok penduduk dengan pendapatan tinggi yang merupakan 20% 

dari jumlah penduduk.

(2) Kelompok penduduk dengan pendapatan menengah yang merupakan 

40% dari jumlah penduduk.

(3) Kelompok penduduk dengan pendapatan rendah yang merupakan 40% 

dari jumlah penduduk.25

E. Teori Infrastruktur

1. Pengertian Infrastruktur

Karakteristik infrastruktur adalah eksternalitas, baik positif maupun negatif 

dan adanya monopoli alamiah (natural monopoly) yang disebabkan oleh tingginya 

biaya tetap serta tingkat kepentingannya dalam perekonomian.Selain itu, 

infrastruktur juga bersifat non ekslusif (tidak ada orang yang dapat 

                                                          
25Ibid., h. 41



52

dikesampingkan), non rivalry (konsumsi seorang individu tidak mengurangi 

konsumsi individu yang lainnya) serta umumnya biaya marginal adalah nol. 

Infrastruktur juga umumnya tidak diperjual belikan (non tradable) (Henner, 2000).

Menurut Macmillan Distionary of Modern Economics (1996), Infrastruktur 

merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa 

antara pembeli dan penjual. Sedangkan The Routledge Dictionary of Ecomics

(1995) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga 

merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi 

dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan 

transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Larimer (1994) menyatakan bahwa 

infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan 

pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan 

pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem.Infrastruktur meliputi variasi 

yang luas dari jasa, institusi dan fasilitas yang mencakup sistem transportasi dan 

sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan penegakan hukum pendidikan 

dan penelitian.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa 

ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirchman (1958) 

mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat di butuhkan.Tanpa 

infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) 
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tidak dapat berfungsi.  Perbedaan antara infrastruktur dasar dan lainnya tidaklah 

selalu sama dan dapat berubah menurut waktu. 26

2. Jenis-Jenis Infrastruktur

Dalam membedakan jenis-jenis Infrastruktur, terdapat beberapa pendapat 

dalam penegelompokannya:

a. Jenis Infrastruktur menurut World Bank.

Infrastruktur dalam ilmu ekonomi merupakan wujud dari public capital 

(modal fisik) dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 

halan, jembatan dan sistem saluran pembangunan  (Mankiw, 2006). Menurut 

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi beberapa bagian 

yaitu.27

1) Infrastruktur ekonomi

merupakan asset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas 

ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi public 

utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public work 

(jalan, bendungan, kanal, saluran irigasidan drinase) serta sektor transportasi 

(jalan,rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya).

                                                          
26 Cut Nanda Keusuma dan Suriani, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, ECOsains: Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan , Volume 
4 Nomor 1, (Mei 2015), h. 3

27 Farah Salsabila Muchtar, et al, Op.Cit., h.30.
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2) Infrastruktur sosial

Merupakan asset yang mendukung kesehatan dan keahlian 

masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan 

(rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum, 

dan lain-lain)

3) Infrastruktur administrasi/institusi

Meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi serta 

kebudayaan.

b. Jenis Infrastruktur Menurut Peraturan Presiden

Jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sebagaimana 

dimaksud pada Peraturan Presiden28 Nomor 38 Tahun 2015 sebagai berikut: 

1) Infrastruktur transportasi; 

Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk 

maju dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas 

atau hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan 

daerah.Untuk membangun suatu pedesaan keberadaan prasarana dan sarana 

transportasi tidak dapat terpisahkan dalam suatu program pembangunan. 

Kelangsungan proses produksi yang efesien, investasi dan perkembangan 

teknologi serta terciptanya pasar dan nilai selalu didukung oleh system 

transportasi yang baik. Transportasi faktor yang sangat penting dan 

                                                          
28 Towaf  Totok Irawan, “Kajian Potensi Dan Peluang Pembangunan Infrastruktur  Di Sektor 

Sosial Dengan Skema KBPU”, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol.1, No.2, (Oktober 2016) , 
h.108
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strategis untuk dikembangkan, diantaranya adalah untuk melayani 

angkutan barang dan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya dan 

menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan sektor lain untuk 

meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia.29

Hurst (1974) mengemukakan bahwa interaksi antar wilayah 

tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, 

maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi 

keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang 

proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis 

yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam 

melayani kebutuhan masyarakat.Pada dasarnya, sistem transportasi 

dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin 

berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang 

dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang 

lebih meningkat. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan 

terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. 

Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan 

produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya.Jarak 

tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak 

geografis.Jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini 

                                                          
29 Andriansyah, Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori, (Jakarta: Fakultas Ilmu 

Sosial dan  Ilmu Politik Universitas Prof. Dr.Moestopo Beragama ,2015), h.1-2
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mungkin belum dipergunakan sampai besok. Jarak atau kesenjangan ini 

dijembatani melalui proses penggudangan dengan teknik tertentu untuk 

mencegah kerusakan barang yang bersangkutan.

Transportasi erat sekali dengan penggudangan atau penyimpanan 

karena keduanya meningkatkan manfaat barang. Angkutan menyebabkan 

barang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sehingga bisa 

dipergunakan di tempat barang itu tidak didapatkan. Dengan demikian 

menciptakan manfaat tempat.Penyimpanan atau penggudangan juga 

memungkinakan barang disimpan sampai dengan waktu dibutuhkan dan ini 

berarti memberi manfaat waktu (Schumer, 1974).Pembangunan suatu jalur 

transportasi maka akan mendorong tumbuhnya fasilitas- fasilitas lain yang 

tentunya bernilai ekonomis.

Perbedaan sumberdaya yang ada di suatu daerah dengan daerah lain 

mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sehingga dapat 

memenuhi kebutuhannya. Dalam proses mobilitas inilah transportasi 

memiliki peranan yang penting untuk memudahkan dan memperlancar 

proses mobilitas tersebut. Proses mobilitas ini tidak hanya sebatas oleh 

manusia saja, tetapi juga barang dan jasa. Dengan demikian nantinya 

interaksi antar daerah akan lebih mudah dan dapat mengurangi tingkat 

kesenjangan antar daerah.30

                                                          
30Ibid., h. 52-53
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2) Infrastruktur jalan; 

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan 

pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah 

pedesaan.Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan 

kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, 

infrastruktur merupakan pilar menetukan kelancaran arus barang, jasa, 

manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar lainnya, kondisi ini akan 

memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa 

dibeli oleh sebagian besar`rakyat Indonesia yang penghasilannya lebih 

rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi turut 

menentukan pergerakan harga di pasar-pasar, dengan kata lain, 

bahwainfrastruktur jalan menetralisir harga-harga barang dan jasa antar 

daerah (antar kota dan kampung-kampung).31

Jalan berperan penting dalammerangsang maupun mengatisipasi

pertumbuhan ekonomi yang terjadi.Karena itu setiap negara 

melakukaninvestasi yang besar dalam meningkatkankualitas dan kuantitas 

jalan. Sekitar 0,8%dari PDB negara berkembang dikeluarkanuntuk 

pembangunan, pengembangan jalurdan rehabilitasi jalan (Fay, 1999, 

13).Sistem jalan yang baik memberikankeunggulan bagi sebuah negara 

untukbersaing secara kompetitif dalammemasarkan hasil produknya, 

                                                          
31 Mesak Iek, “AnalisisDampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi 

Rakyat di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat(Studi Kasus di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan 
Aifat)”, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vo. 6 No. 1 Februari, 2013, h. 32
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mengembangkan industri, mendistribusikanpopulasi serta meningkatkan 

pendapatan.Sebaliknya, prasarana yang minim danburuk kondisinya 

menjadi hambatandalam mengembangkan perekonomian.Keterbatasan 

jaringan jalan dapatmenghambat pertumbuhan suatu wilayahsehingga 

aktivitas perekonomian dapatterganggu yang pada akhirnya 

dapatmenyebabkan bertambahnya harga suatubarang.32

3) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung 

di dalamnya.PengeIolaan sumber daya air adaIah upaya merencanakan, 

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyeIenggaraan konservasi 

sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya 

rusak air.33

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air 

irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi 

permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi 

tambak.Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen 

irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya 

manusia.Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan 

waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi 

                                                          
32 Enik Widayati, Pengaruh Infrastruktur Terhdap Produktivitas Ekonomi Di Pulau Jawa 

Periode 2000-2008, Media Ekonomi, Vol. 18 No. 1, April 2010, h. 45-46
33N.N, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air,  

Pasal 1 ayat (1 & 7)
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yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk 

menunjang pertanian dan keperluan lainnya.34

4) Infrastruktur air minum; 

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa 

proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsunng 

diminum.35Penyediaan   air   minum   adalah   kegiatan   menyediakan   air 

minum untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat agar mendapatkan 

kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem penyediaan air minum 

yang selanjutnya disebut SPAM merupakan  satu  kesatuan  sistem fisik  

(teknik)  dan  non  fisik dari prasarana dan sarana air minum. 

Penyelenggaraan    pengembangan    SPAM    adalah    kegiatan 

merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, 

merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasisistem  fisik (teknik)  

dan  non  fisik  penyediaan air minum.36

5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 

sistem sanitasi terpusat ( off site sanitation ) merupakan sistem 

pembuangan air buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah 

kotoran) yang disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-masing 

rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara 

                                                          
34N.N, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, Pasal 1 ayat (3,4,5)
35N.N, Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pasal 

1 ayat (2)
36Ibid., pasal 1 ayat (5,6,8)
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terpusat ke bangunan pengolahan air buangan sebelum dibuang ke badan 

perairan.

Proses pengolahan air limbah sistem terpusat  umumnya dibagi 

menjadi empat tahapan, yaitu : Pengolahan awal ( pre treatment ), 

Pengolahan tahap pertama ( primary treatment ), Pengolahan tahap kedua 

(secondary treatment), Pengolahan tahap akhir ( tertiary treatment ) .37

6) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 

Sistem sanitasi setempat ( on site sanitation ) adalah sistem 

pembuangan air limbah dimana air limbah tidak dikumpulkan serta 

disalurkan ke dalam suatu jaringan saluran yang akan membawanya ke 

suatu tempat pengolahan air buangan atau badan air penerima, melainkan 

dibuang di tempat.38

7) Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah 

kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan persampahan 

mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan 

kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), 

                                                          
37 Puji Retno Wulandari, “Perencanaan Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Studi Kasus 

Di Perumahan Pt. Pertamina Unit Pelayanan Iii Plaju – Sumatera Selatan)”, Jurnal Teknik Sipil dan 
Lingkungan, Vol.2.No.3, (September 2014)  h. 501                                                                                                                      

38Ibid., h. 500
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melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis 

(Rahardyan dan Widagdo, 2005).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga disebutkan bahwa pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk 

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat 

dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.39

8) Infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, 

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

elektromagnetik lainnya.Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK adalah sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan telekomunikasi, 

internet dan/atau penyebaran informasi.40

9) Infrastruktur ketenagalistrikan;

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang selanjutnya 

disingkat PIK adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan 

dalam rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan.frastruktur 

                                                          
39 Ikhsandri, Reini S. Ilmiaty  dan Nyimas Septi R. P, “Kajian Infrastruktur Pengolahan 

Sampah Di Kawasan Berkembang Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang”, Jurnal Teknik Sipil 
dan Lingkungan, Vol. 2, No. 1, (Maret 2014), h. 138-139

40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan 
Universal Telekomunikasi Dan Informatika, Pasal 1 ayat (1,2)
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Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan 

tenaga listrik,transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik,gardu induk, 

dan sarana pendukung lainnya.41

10) Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan; 

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang 

dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, 

termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari 

proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan 

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang 

tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi 

adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan 

dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses 

penambangan Minyak dan Gas Bumi.42

Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber 

daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas 

bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta 

gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.43

                                                          
41Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017tentangperubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 

Tahun 2016 Tentangpercepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, pasal 1 ayat (1-2)
42 Undang-Undang Nomor … Nomor … tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 ayat (1&2)
43Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Program Strategis Ebtke Dan 

Ketenagalistrikan”, Jurnal Energi Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Edisi 02( 2016) H.16



63

11) Infrastruktur konservasi energi; 

Dalam rangka untuk mengatasi masalah energi di Indonesia 

diperlukan konservasi energi dalam berbagai lapisan, baik dari aspek 

manajemen pengelolaan energi maupun dari kalangan 

masyarakat.Disamping itu, juga diperlukan kebijakan ekonomi suku bunga 

yang rendah dan nilai tukar yang stabil untuk mendorong investasi bidang 

energi agar produksi minyak mentah meningkat dan menangkal dampak 

negatif dari kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan menurunnya 

penyediaan energi. Dalam jangka panjang perlu upaya untuk menggeser 

penggunaan energi yang bersumber dari unrenewable resources kepada 

penggunaan energi yang bersifat renewable resources, seperti pemanfaatan 

energi air, angin, biomas, biodiesel,  biogas dan sumber-sumber energi 

berkelanjutan lainnya.44

12) Infrastruktur fasilitas perkotaan; 

Prasarana fisik di lingkungan perkotaan berperan penting dalam 

membantu pembangunan masyarakat perkotaan. Jalan dan jembatan tingkat 

propinsi dan kota, jaringan penerangan kota saluran drainase sampai 

dengan jalan, penerangan dan drainase lingkungan yang ada di sekitar 

komunitas masyarakat kota, merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. 

                                                          
44 Elinur, et. al., “Perkembangan  Konsumsi Dan Penyediaan Energi  Dalam Perekonomian 

Indonesiah”, Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE), Volume 2,  Nomor 1, (Desember 
2010),  h.118
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Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak 

positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan.45

13) Infrastruktur fasilitas pendidikan; 

Pembangunan pendidikan masih menjadi salah satu fokus dalam 

pembangunan Indonesia sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia.Peran pendidikan sekolah dapat memberi penguatan di satu sisi, 

yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia .Pembangunan pendidikan 

di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan, salah satunya dalam 

penyediaan sarana belajar yang mendidik dan sesuai dengan kebutuhan 

penduduk.

Fasilitas pendidikan termasuk dalam salah satu fasilitas sosial yang 

merupakan kebutuhan bagi penduduk suatu wilayah untuk memfasilitasi 

aktivitas kehidupan sehari- hari.Fasilitas pendidikan merupakan fasilitas 

yang menjadi prioritas penunjang dalam melengkapi pemenuhan 

ketersediaan infrastruktur sosial di suatu permukiman.46

14) Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;

Prasarana   olahraga   adalah  tempat   atau   ruang   termasuk 

lingkungan yang digun akan untuk kegiatan olahraga dan/atau 

                                                          
45 Trias Aditya, “Perencanaan Dan Penyelesaian Masalah Infrastruktur Perkotaan Melalui 

Integrasi  Sig Kolaboratif  Dan Sig Partisipasi Publik”, Jurnal Ilmiah Geomatika, Vol . 15 No.1 , 
(Agustus 2009), h. 2

46 Sisca Henlita, Ketut Dewi Martha Erli Handayeni, “Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan  
Sekolah Menengah Tingkat Atas  di Kabupaten Sidoarjo” , Jurnal Teknik Pomits, Vol. 2, No. 2, 
(2013), h. 1
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penyelenggaraan keolahragaan, Sarana olahraga adalah peralatan dan 

perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.47

Infrastruktur  seni  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  ketiga  poros  

(seniman,  pemerintah, masyarakat)  sebagai  pusat  penggerak mampu  

bekerja  sesuai  fungsinya  masing-masing.  Bila  ketiga  penggerak 

menjalankan  fungsinya  dengan  dilandasi  semangat  membangun  yang  

tinggi,maka  segala  aspek  akan  berjalan dengan  baik.48

15) Infrastruktur kawasan; 

Kawasan  perbatasan  adalah  bagian  dari  wilayah  negara yang  

terletak  pada  sisi  dalam  sepanjang  batas  wilayah Indonesia  dengan  

negara  lain,  dalam  hal  batas  wilayah negara di darat, kawasan 

perbatasan berada di kecamatan. 49

16) Infrastruktur pariwisata; 

Pariwisata  adalah  berbagai macam  kegiatan  wisata dan  didukung  

berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.50

17) Infrastruktur kesehatan; 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan 

nasional yang diselenggarakan pada semua bidang 

                                                          
47 Undang-undang sistem keolahragaan nasional, Pasal 1 Ayat (20-21)
48 Wingki Adhi Pratama, Seni Rupa Modern Indonesia, Portal Garuda, 15 feburari 2018, h.2
49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 

Negara Tahun 2015–2019, Pasal 1 ayat (10)
50Undang-undang  Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  Kepariwisataan,  pasal 1 ayat (3).
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kehidupan.Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Dengan demikian, 

pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya 

mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Infrastuktur kesehatan merupakan salah satu faktor kunci dari 

tercapainya pembangunan kesehatan di Indonesia.World Health 

Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah kondisi 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial, dan bukan sekedar bebas penyakit 

dan kelemahan fisik.Dalam prakteknya, pengukuran tingkat kesehatan yang 

digunakan tingkat harapan hidup.Ukuran ini merupakan salah satu dari tiga 

komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).51

18) Infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan 

sistem  Pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan 

batas    serta    cara    pembinaan    Warga    Binaan    Pemasyarakatan 

berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara 

pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga 

binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,memperbaiki  diri,  dan  

tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  

                                                          
51Mukmin Pohan, Raja Halim, Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan Dan Aksebilitas 

Terhadap Pembangunan Kesehatan Penduduk Di Provinsi Sumatera Utara”, Ekonomikawan: “Jurnal 
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 16, No 1 (2016), h. 77 & 78
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lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan   dalam   pembangunan,   

dan   dapat   hidup   secara   wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan.52

19) Infrastruktur perumahan rakyat.

Perumahan secara sederhana dapat dipahami sebagai sekumpulan 

rumah yang menjadi bagian dari pemukiman dengan kelengkapan sarana 

dan prasarana yang menunjang keberlangsungan hidup 

masyarakatnya.Dalam tataran das sein, perumahan sering kali dikaitkan 

dengan tingkat kesejahteraan sosial.Hal ini dinyatakan dengan asumsi 

bahwa penyediaan perumahan seharusnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan sosial dan sekaligus teraksesnya kebutuhan perumahan oleh 

publik khususnya di perkotaan.Dengan demikian, hal ini menandakan 

bahwa pola kebijakan sosial telah terarah pada sasaran yang tepat 

Pemahaman mengenai studi perumahan bersifat sangat dinamis berbanding 

lurus dengan transformasi fase empiris penyelenggaraan pembangunan 

perumahan.

Dalam konteks kebijakan publik, Nugroho (2012:30) menyebutkan 

bahwa pembangunan perumahan merupakan bagian dari kebijakan 

                                                          
52N.N, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 

Pasal 1 ayat (2-3).
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publik.Pembangunan perumahan tersebut dilakukan melalui kebijakan 

politik, sosial, infrastruktur, dan ekonomi. Keempat kebijakan tersebut 

saling berkaitan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dalam gambar di 

bawah ini.53

                                                          
53 Siti Aminah,”Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan  Dan Kawasan Permukiman 

(Pkp) Di Provinsi Papua”,  Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume II No. 2, 
(Agustus 2015) H. 33-34



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan SifatPenelitian

Adapun jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). 

Penelitiaan kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 

laporaan hasil penelitian terdahulu mengenai Infrastruktur.1Penelitian ini 

menggali data yang bersumber dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat 

Statistik.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif,penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.2

B. Variabel penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, 

sedangkan definisi opersional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

                                                          
1  Iqbal Hasan, Analaisi Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h. 5
2 Suharsimi arikunto, prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek, Cetakan XIV, (Jakarta: 

Renika Cipta, 2010), h.3
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variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau 

variabel tersebut.3Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu 

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

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

terikat.Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat.Karena adanya variabel bebas.4

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah 

pembangunan ekonomi yang terjadi di Kota Bandar Lampung.Pembangunan 

ekonomi adalah keadaan dimana pembangunan ekonomi mengalami peningkatan 

yang terus menerus di setiap tahunnya. Variabel pembangunan ekonomi yang 

digunakan adalah PDRB (Product Domestic Regional Bruto) di Kota Bandar 

lampung dalam setiap tahun dari tahun 2009-2015.

2. Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent.Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas.Variabel 

bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).5Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel Independen (X) antara lain :

                                                          
3Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia), 2005, h.126
4 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2015), h. 39
5Ibid., h.3
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a. Infrastruktur Jalan (X1)

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan 

pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah 

pedesaan. Infrastruktur Jalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

panjang jalan menurut jenis permukaan jalan dan dilihat berdasarkan kondisi 

jalan baik, sedang atau rusaknya di kota bandar lampung dalam setiap tahun

dari tahun 2009-2015.

b. Infrastruktur Transportasi (X2)

Infrastruktur Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu 

daerah untuk maju dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan 

aksesibilitas atau hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan 

dengan daerah. Infrastruktur Transportasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang kota Bandar 

lampung dalam setiap tahun dari tahun 2009-2015.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah geeneralisasi yang terdiri atas: subyek atau obyek 

dengan kualitas ddan karakteristik tertentu yang ditetpakan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.6Dalam hal ini populasi yang 

                                                          
6 Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:Penerbit Andi,), h. 

185
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dimaksud adalah keseluruhan data baik subyek maupun obyek yang diterbitkan 

oleh Badan Pusat statistik.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi .7Sampel pada penelitian ini adalah data baik subyek maupun obyek yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dengan mengambil sampel Infrastruktur dan 

Pembangunan Ekonomi yang di terbitkan pada tahun 2009-2015.Jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah menggunkan data pertahun yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.

D. Sumber Data

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif, maka untuk 

mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data-

data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara 

lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud 

laporan dan sebagainya.8Data sekunder berasal dari sumber internal maupun 

eksternal.Dalam hal ini, data sekunder bersifat internal di dapatkan dari Badan Pusat 

startistik.Sedangkan yang bersifat Eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar 

Organisasi yang dipublikasikan instansi pemerintah, jurnal, artikel, majalah 

internet.Dalam hal ini yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

                                                          
7 Ibid, h., 186
8 Amirudin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarata: PT Raja 

Grafindo Persada), h. 30.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan 

beberapa metode, yaitu :

1. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk 

surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk 

file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat 

tidak terbatas pada ruang dan waktu.9

2. Studi Pustaka

Studi pustaka (atau sering disebut juga studi literature – literature review) 

merupakan sebuah proses mencari berbagai literature, hasil kajian atau studi yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat 

diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu 

memecahkan masalah penelitian. Artinya, studi pustaka juga dapat dimanfaatkan 

sebagai jalan untuk memberikan argumentasi , dugaan sementara atau prediksi 

mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Ada berbagai jenis sumber pustaka 

(literature) yang dapat dimanfaatkan. Pada dasarnya, semua sumber tertulis dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber pustaka, baik buku teks, surat kabar, majalah, 

brosur, tabloid, dan sebagainya.10

                                                          
9 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana,2011), h. 141
10 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 46
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F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data 

tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan.Analisis penulis menggunakan metode 

berfikir dedukatif yakni beraangkat dari fakta-fakta dan peristiwa yang kongkrit, 

kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum dan kongkrit ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.11

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, 

mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan 

mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif 

kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis 

pengaruh antar variabel.

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu tentang 

analisis bentuk dang tingkat hubungan antara satu variabel dependen dan lebih dari 

satu variabel independen.12Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasi 

dan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data menjadi prasyarat pokok dalam analisis parametrik 

sepertikorelasi, uji perbandingan rata-rata, analisis varian dan sebaginya, karena 

data-data yang akan dianalsis parametrik harus berdistribusi normal. Uji 

normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

                                                          
11 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 42
12 Lukas Setia Atmaja, Statisitik Untuk Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: AND), h. 177
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normal atau tidak.Dalam SPSS metode uji normalitas yang sering digunakan 

adalah uji One Sample Kolmogorov smirnov. Data dinyatakan berdistribusi 

normal jika signifikasnsi lebih besar dari 0,05.13

b. Uji Multikolinieritas

uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah metode regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.Metode pengujian 

yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai inflation factor (VIF) dan 

Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance 

lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinierits.14

c. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Heteroskedastisitas. Ada dua cara 

untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan metode 

grafik dan metode statistic pada metode grafik, jika titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan pada metode statistic, dapat dilakukan 

dengan uji Glesjer. Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregresikan antara 

variabel bebas dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara 

                                                          
13Dwi Priyatno, Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS, (Jakarta: MediaKom,, 2011), h. 77
14Ibid., h. 288
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variabel bebas dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas.15

2. Alat Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang 

di tampilkan dalam bentuk persamaan regresi.16

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan :

Y : PDRB

X1 : Infrastruktur Jalan

X2 : Infrastruktur Transportasi

a : Nilai konstanta

b : Koefisien regresi

e : standar eror

b. Uji t-statistik

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara 

variabel independen dengan variabel dependen.17

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

                                                          
15 Janner R. Lawendatu, dkk, “ Regresi Linier Berganda Untuk Menganalisis Pendapatan 

Petani Pala”, Portal Garuda , Jdc, Vol 3, No. 1, (Maret, 2014) , h. 67
16 Dwi Priyatno, Op.Cit., h. 238
17 Ibid., h. 235
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1) Menentukan Hipotesis

Ho : Rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay

Ha : Rasio profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay.

2) Menentukan tingkat signifikansi :

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05

3) Menentukan signifikansi

4) Kriteria pengujian

Ho diterima jika signifikansi > 0.05

Ho ditolak jika signifikansi < 0,05

5) Membandingkan signifikansi.

c. Uji F-statistik

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan dari 

variabel-variabel dependen yang bertujuan apakah secara bersama-sama seluruh 

variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Adapun Hipotesa yang diajukan adalah: Ha = β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 

≠ 0 ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

Jika F statistik < 0,05 atau F hitung > F tabel maka Ho ditolak yang 

berarti semua variabel independent secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.18

                                                          
18 Sistya Rachmawati, “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit 

Delay dan Timeliness”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, (MEI  2008) VOL. 10, NO. 1,: 1-10, h. 6
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d. Koefisien determinasi (R2)

Keterandilan dari model yang diperoleh dapat dilihat dari kemampuan 

model menerangkan keberagaman variabel Y. ukuran ini sering disebut 

koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R2 berarti model semakin  

mampu menerangkan perilaku peubah Y. kisaran nilai R2 mulai dari 0% sampai 

100%. 19

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian.20 Metode yang digunakan oleh penulis 

yaitu metode Kuantitatif.Metode Kuantitatif adalah metode yang menyaajikan 

datanya didominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.21

                                                          
19Novalia & Muhammad Syazali, Olah data Penelitian Pendidikan, (Bandar Lampung: 

Anugrah Utama Raharja, 2014), h. 111
20Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar,  Metodologi Penelitian Sosial, Cetakan II, 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2009), h. 41
21 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), 

h, 97



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum kota Bandar lampung

a. Letak Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung.karena 

itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan 

dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian 

daerah  Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis 

karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera 

dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan 

pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan 

pariwisata. 

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5020’sampai 

dengan 5020’ lintang selatan dan 105028’ sampai dengan 105037’ bujur timur. 

Ibukota propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di 

ujung selatan Pulau Sumatera.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km2 yang terdiri 

dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar 

Lampung dibatasi oleh:  
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1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran.

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan.  

b. Topografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter 

diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

1) Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang

2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara 

3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung 

Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan 

Batu Serampok dibagian Timur Selatan. 

4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.  

Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way 

Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpur diwilayah Tanjung Karang, dan 

Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala 

mengalir di wilayah Teluk betung. Daerah hulu sungai berada dibagian 

barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. 

Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, 
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landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan sangat miring 

hingga curam meliputi 4 persen total wilayah. 

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang 

diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung 

Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung,Gunung Sari, 

Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung 

Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, 

Bukit Balau, gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit 

Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, 

Bukit Sukadana ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit 

Kelutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit 

Camang Barat.

c. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan 

Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 

No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 14 tahun 

1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan 

Ibu Kotanya Tanjungkarang–Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tanjungkarang–Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah 

Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak 

tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.  



82

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan 

Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar 

Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 

dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH 

Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 juli 1988 serta 

surat persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 

tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar lampung Nomor 04 

Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan 

kecamatan dan kelurahan, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 

kecamatan dengan 98 kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan 

kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung  Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran 

kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan 

pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 

kelurahan.

Sejak berdirinya dari tahun 1965 sampai saat ini Walikota Bandar 

Lampung secara berturut-turut adalah:
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Tabel 4.1
Daftar Walikota Bandar LampungDari Masa Ke Masa

No Nama Periode

1. Sumarsono 1956-1957

2. H. Zainal Abidin Pagar Alam 1957-1963

3. Drs. H. M. Thabrani Daud 1963-1969

4. Drs. M. Fauzi Saleh 1976-1981

5. Drs. Zulkarnain Subing 1981-1986

6. Drs. Nurdin Muhayat 1986-1995

7. Drs. Suharto 1995-2005

8. Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd. 2005-2010

9. Drs. H. Herman H.N 2010-2015

10. Drs. H. Herman H.N 2016-2021

Sumber : Kota Bandar Lampung dalam Angka Tahun 2017

2. Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh pembangunan Infrastruktur terhadap 

pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan rentan waktu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 

2015, alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat 

lunak (software) komputer SPSS 17 dengan metode analisis regresi linier 

berganda. Jadi perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari 
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infrastruktur panjang jalan, transportasi dari banyaknya angkutan barang dan 

penumpang dan tingkat pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar 

harga konstan di Kota Bandar Lampung, adapun gambarannya dapat dilihat 

sebagai berikut:

a. Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam 

pendapatan per kapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan 

pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

pembangunan Kota Bandar Lampung merupakan pembangunan ekonomi 

daerah yang mana pembangunan ekonomi daerah diukur dengan Pertumbuhan

Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga 

konstan tahun 2009-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Pembangunan Ekonomi

Tahun Pertumbuhan Domestik 
Regional Bruto (PDRB)

2009 6.151.069
2010 6.540.521
2011 6.967.851
2012 7.423.369
2013 27.123.918
2014 29.036.173
2015 30.873.560
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel di atas,  perkembangan pembangunan ekonomi di kota 

Bandar Lampung di lihat berdasarkan pertumbuhan domestik regional bruto 

(PDRB) selalumeningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan yang selalu di 



85

atas 6.000.000 pada tahun 2009 sampai 2012, dan pada tahun 2013 sampai 2015 

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan di atas 20.000.000 hingga pada 

tahun 2015 mencapai pertumbuhan di atas 30.000.000. 

b. Panjang Jalan

Infrastruktur Jalan merupakan pilar menetukan kelancaran arus barang, 

jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar lainnya, kondisi ini akan

memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh 

sebagian besar`rakyat Indonesia yang penghasilannya lebih rendah. Sedangkan 

untuk Infrastruktur panjang jalan secara keseluruhan di kota Bandar Lampung 

dalam periode 2009-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Panjang Jalan

Tahun Panjang Jalan
2009 900.320
2010 900.320
2011 900.320
2012 904.990
2013 904.990
2014 904.990
2015 901.484

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, jumlah Panjang Jalan di Kota Bandar 

Lampung mengalami fluktuasi dan stagnan, seperti pada tahun 2009 sampai 2011 

mengalami stagnan sebesar 900.320 dan pada tahun 2012 sampai 2014 

mengalami kenaikan yang sama sebesar 904.484, dan pada tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 901.484.
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c. Transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang)

Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju 

dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau 

hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan 

daerah.Untuk membangun suatu pedesaan keberadaan prasarana dan sarana 

transportasi tidak dapat terpisahkan dalam suatu program pembangunan. 

Kelangsungan proses produksi yang efesien, investasi dan perkembangan 

teknologi serta terciptanya pasar dan nilai selalu didukung oleh sistem 

transportasi yang baik. Sedangkan untuk Infrastruktur Trandportasi (banyaknya 

mobil angkutang barang dan penumpang) secara keseluruhan di kota Bandar 

Lampung dalam periode 2009-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Transportasi 

(banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang)
Tahun Transportasi

(Banyaknya mobil angkutan barang 
dan penumpang)

2009 28.234
2010 31.739
2011 33.832
2012 34.310
2013 34.836
2014 31.592
2015 28.241
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa jumlah transportasi di Kota Bandar 

Lampung dari tahun 2009 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan. Yang 

kemudian pada tahun 2014 sampai 20015 mengalami penurunan hingga 28.241 

pada tahun 2015.
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B. Analisis Data

1. Pengaruh Infrastruktur Panjang Jalan Dan Transportasi (Banyaknya Mobil 

Angkutan Barang Dan Penumpang) Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota 

Bandar Lampung Tahun 2009-2015

Adapun data yang diolah adalah pembangunan ekonomi indikator 

pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB), Infrastruktur panjang jalan dan 

infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang), 

pengolahan yang diuji menggunakan aplikasi SPSS 17. Adapun data yang diolah 

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tabulasi Data Pengolahan

Tahun Pertumbuhan 
Domestik Regional 

Bruto (PDRB)

Panjang Jalan Transportasi 
(Banyaknya Mobil 
Angkutan Barang 
dan Penumpang)

2009 6.151.069 900.320 28.234
2010 6.540.521 900.320 31.739
2011 6.967.851 900.320 33.832
2012 7.423.369 904.990 34.310
2013 27.123.918 904.990 34.836
2014 29.036.173 904.990 31.592
2015 30.873.560 901.484 28.241

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung

Dimana pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

1) Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujian untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 
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digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Jika sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal, jika sig. < 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

hal ini untuk menguji berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 17.  Hasil perhitungannya  dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

log_y1 log_x1 log_x2

N 7 7 7

Normal 
Parametersa,,b

Mean 7.1006 5.9554 4.5014

Std. Deviation .33933 .00114 .03809

Most Extreme 
Differences

Absolute .322 .282 .197

Positive .322 .248 .193

Negative -.265 -.282 -.197

Kolmogorov-Smirnov Z .853 .747 .521

Asymp. Sig. (2-tailed) .461 .632 .949

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : SPSS 17 diolah tahun 2018
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Berdasarkan hasil uji Normalitas pada tabel 4.6 menunjukkan nilai 

sig data untuk variabel y (pembangunan)adalah 0,461>0,05, X1 (Panjang 

jalan) bernilai 0,632>0,05, dan X2 (banyaknya mobil angkutan barang dan 

penumpang) bernilai 0,949>0,05 yang berarti bahwa ketiga variabel data 

tersebut masing-masing menolak Ho dan menerima Ha. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi 

normal serta merupakan data yang baik dan layak untuk digunakan.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen 

dalam suatu model. Kemiripan dalam suatu variabel independen akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Adapun hasil dari pengolahan 

data adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1(Constant) -1383.356 742.553 -1.863 .136

log_x1 236.790 126.145 .798 1.877 .134 .731 1.368

log_x2 -4.384 3.786 -.492 -1.158 .311 .731 1.368

a. Dependent Variable: log_y1

Sumber : SPSS 17 diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa 

pada tabel nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 

0,01,maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari multikolinieritas.

c) Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Hasil 

output heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1(Constant) -273.764 345.603 -.792 .473

log_x1 46.906 58.711 .429 .799 .469 .731 1.368

log_x2 -1.197 1.762 -.365 -.679 .534 .731 1.368

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : SPSS 17 diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas dari ketiga 

variabel.

2) Hasil Uji Hipotesis

a) Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Padaprinsipnya model regresi linier merupakan suatu model yang 

parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk 

menganalisis pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel 

dependen.Regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini:



92

Tabel 4.9
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -1383.356 742.553 -1.863 .136

log_x1 236.790 126.145 .798 1.877 .134 .731 1.368

log_x2 -4.384 3.786 -.492 -1.158 .311 .731 1.368

a. Dependent Variable: log_y

Sumber : SPSS 17 diolah tahun 2018 

Berdasarkan uji hipotesis regresi linier berganda pada tabel 4.9

menunjukkan persamaan regresi linier dengan nilai tingkat pembangunan

(Y), Infrastruktur panjang jalan (X1), dan Infrastruktur Transportasi 

(banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) (X2).

Koefisien regresi pada variabel X1 (panjang jalan) bertanda positif 

sebesar 236.790, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% Panjang jalan 

maka tingkat pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 

236.790. sedangkan koefisien regresi variabel X2 (banyaknya mobil

angkutan barang dan penumpang)bertanda negatif sebesar -4.384, artinya 

setiap kenaikan 1% banyaknya angkutan barang dan penumpang maka 

tingkat pembangunan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar -4.384.
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Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada tabel 4.9

diperoleh persamaan model regresi yaitu:

Y = -1383.356 + 236.790 X1-4.384 X2

b) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan tehadap 

variabel dependen (Y). Adapun hasil uji F pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVAb

Model
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression .326 2 .163 1.785 .279a

Residual .365 4 .091

Total .691 6

a. Predictors: (Constant), log_x2, log_x1

b. Dependent Variable: log_y

Sumber : SPSS 17 diolah tahun 2018

Dari uji signifikansi simultan (uji F) di atas menunjukkan nilai sig. 

0,279> 0,05 artinya Ho diterima dan Ha ditolak. Atau menentukkan 

pengujian berdasarkan signifikansi 5% dimana N1=2 dan N2=4. Dengan 
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pengujian tersebut maka hasil yang diperoleh untuk Fhitung sebesar 1,785 

sedangkan untuk Ftabel sebesar 6,94, artinya Fhitung lebih kecil dari Ftabel 

(1,785 < 6,94) maka Ha ditolak dan Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa secara bersama-sama atau secara simultan tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara infrastruktur panjang jalan dan infrastruktur transportasi 

(banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) terhadap 

pembangunan ekonomi.

c) Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

pada infrastruktur panjang jalan dan infrastruktur banyaknya angkutan 

barang dan penumpang berpengaruh signifikan terhadap pembangunan 

ekonomi.Hasil dalam pengujian ini dapat di lihat pada tabel 4.9 di atas.

Berdasarkan hasil olah data SPSS diatas, sebelum menyimpulakan 

hipotesis yang diterima dan ditolak, terlebih dahulu menentukan ttabel 

dengan signifikansi 5% berdasarkan uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df) n-

k atau 7-3 = 4. Dengan pengujian 2 sisi tersebut hasil yang di peroleh untuk 

ttabel adalah 2,13185.

Dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel 

infrastruktur jalan (panjang jalan) menghasilkan nilai thitung sebesar1.877, 

artinya thitung lebih kecil dari ttabel (1,877 <  2,13185) serta nilai sig. 

0,134>0,05. Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha ditolak dan infrastruktur 
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jalan (panjang jalan) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan 

ekonomi.

Sedangkan dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) 

pada variabel Infrastruktur transporatsi (banyaknya mobil angkutan barang 

dan penumpang) menghasilkan thitung sebesar -1.158, artinya –thitung lebih 

kecil dari ttabel(-1.158<2,13185) serta nilai sig. 0,311> 0,05. Dari hasil 

tersebut berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dengan hasil 

uji ini dapat dinyatakan bahwa infrastruktur transportasi (banyaknya 

angkutan barang dan penumpang) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pembangunan ekonomi.

d) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kaemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai 

koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut ini 

hasil uji determinasi:
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Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .687a .472 .207 .30210

a. Predictors: (Constant), log_x2, log_x1

Sumber : SPSS 17 diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tabel 4.11 di atas, diketahui koefisien 

determinasi (R2) adalah 0,472. Hal ini menunjukkan  kecilnya kemampuan 

variabel bebas (independen) dalam penelitian ini untuk menunjukkan variabel 

terikat (dependen) adalah sebesar 47,2 %. Sedangkan 52,8% nya dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

3) Hasil analisa

a) Adapun hasil penelitian ini terkait pengaruh pembangunan infrastruktur 

panjang jalan dan infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan 

barang dan penumpang) terhadap pembangunan ekonomi kota Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan regresi linier berganda 

koefisien regresi pada variabel Infrastruktur panjang jalan bertanda 

positif sebesar 236.790, artinya menunjukkan setiap kenaiakan 1%  

panjang jalan maka tingkat pembangunan ekonomi mengalami 

kenaikan sebesar 236.790. Hasil koefisien regresi bernilai positif 
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berarti terjadi hubungan positif antara infrastruktur panjang jalan 

dengan pembangunan ekonomi. Jika semakin besar infrastruktur 

panjang jalan di Kota Bandar Lampung maka semakin meningkat 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Sebaliknya, jika 

semakin kecil Infrastruktur panjang jalan di Kota Bandar Lampung 

maka semakin menurun pembangunan ekonomi di kota Bandar 

Lampung.

b) Sedangkan hasil perhitungan regresi linier berganda koefisien regresi pada 

variabel Infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan 

penumpang) bertanda negatif sebesar -4.384, artinya setiap kenaikan 1% 

infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan 

penumpang) maka pembangunan ekonomi akan mengalami penurunan 

sebesar -4.384. Koefisien regresi bernilai negatif berarti terjadi hubungan 

negatif antara infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan 

barang dan penumpang) dengan pembangunan ekonomi.Jadi, semakin 

besar tingkat infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan barang 

dan penumpang) di Kota Bandar Lampung maka semakin besar 

permbangunan ekonomi.Sebaliknya, semakin kecil tingkat infrastruktur 

transportasi (banyaknya angkutan barang dan penumpang) di Kota Bandar 

Lampung maka semakin kecil pembangunan ekonominya.Tetapi pengaruh 

negatif yang diberikan infrastruktur transporatsi (banyaknya mobil 
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angkutan barang dan penumpang) terhadap pembangunan ekonomi di 

Kota Bandar Lampung tidak ada pengaruh yang signifikan.

Adapun persamaan regresinya berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 

di atas adalah Y= -1383.356 + 236.790 X1 - 4.384 X2.

1) Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan nilai 

Fhitung sebesar 1,785 sedangkan untuk Ftabel sebesar 6,94, artinya Fhitung 

lebih kecil dari Ftabel (1,785 < 6,94) maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara 

simultan tidak ada pengaruh yang signifikan infrastruktur panjang jalan 

dan infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan 

penumpang) terhadap pembangunan ekonomi di kota Bandar Lampung.

2) Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parametrik individual (uji t) 

pada variabel Infrastruktur (panjang jalan) menghasilkan nilai thitung 

sebesar 1.877, artinya thitung lebih kecil dari ttabel (1.877 <2,13185) serta 

nilai sig. 0,134> 0,05. Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha ditolak dan 

infrastruktur jalan (panjang jalan) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembangunan ekonomi. Sedangkan pada variabel Infrastruktur 

transporatsi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) 

menghasilkan thitung sebesar -1.158, artinya –thitung lebih kecil dari ttabel (-

1.158< 2,13185) serta nilai sig. 0,311> 0,05. Dari hasil tersebut berarti 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dengan hasil uji ini dapat 

dinyatakan bahwa infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan 
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barang dan penumpang) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung.

3) Berdasarkan uji determinasi, diketahui koefisien determinasi (R2) 0,472. 

Hal ini menunjukkan  kecilnya kemampuan variabel bebas (independen) 

dalam penelitian ini untuk menunjukkan variabel terikat (dependen) 

adalah sebesar 47,2 %. Sedangkan 52,8% nya dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan dari infrastruktur (panjang jalan) terhadap 

pembangunan ekonomi di kota Bandar Lampung. Di mana infrastruktur 

panjang jalan dan infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan 

barang dan penumpang) berpengaruh negatifdan signifikan terhadap 

pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung.

Infrastruktur jalan (panjang jalan) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung tidak sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanjuang Hapsari yang hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Tetapi, hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Ayu Winanda dan Heri Purnomo 

tentang analisis pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kota Bandar Lampung tahun 2003-2013 dan Dampak Pembangunan 
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Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi. Dari hasil 

penelitiannya dinyatakan bahwa Infarstruktur jalan (panjang jalan) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Yang 

kemudian diperkuat kembali dengan jurnal ilmiah dan ekonomi yang 

diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2015 dengan judul Pengaruh Pembangunan 

Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia yang ditulis 

oleh Cut Nanda Keusuma dan Suriani, yang menyatakan bahwa infrastruktur 

jalan mempunyai pengaruh yang signifikan di Indonesia, sehingga jalan 

memiliki kontribusi yang positif terhadap proses pembentukan kualitas dan 

kuantitas yang berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi di 

Indonesia.

Menurut Fay Jalan berperan penting dalammerangsang maupun 

mengatisipasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi.Karena itu setiap negara 

melakukaninvestasi yang besar dalam meningkatkankualitas dan kuantitas 

jalan. Sekitar 0,8%dari PDB negara berkembang dikeluarkanuntuk 

pembangunan, pengembangan jalurdan rehabilitasi jalan

Sedangkan infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan 

barang dan penumpang) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wina M.R Pangabean yang hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan 
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ekonomi di Sumatra Utara. Serta, penelitian ini juga tidak sama hasilnya 

dengan landasan teori dari pendapat Hurst (1974) yang menyatakan bahwa 

interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta 

aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam 

interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam 

menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi 

geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi 

dalam melayani kebutuhan masyarakat.Pada dasarnya, sistem transportasi 

dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin 

berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari 

satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih 

meningkat. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya 

interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, 

beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai 

infrastruktur.Hirchmanmendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang 

sangat di butuhkan.Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai 

sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi.

Jadi, teori Infrastruktur Transportasi dengan pembangunan ekonomi 

yang dilakukan oleh Hirchman tidak berlaku dengan kondisi yang terjadi di 

Kota Bandar Lampung.Karena infrastruktur yang ada di Kota Bandar 
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Lampung yaitu infrastruktur panjang jalan dan infrastruktur transportasi 

(banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) tidak berpengaruh 

tehadap pembangunan ekonomi.Hal ini berarti infrastruktur panjang jalan dan 

infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) 

tidak berpengaruh dan negatif namun tidak di semua daerah teori tersebut 

berlaku atau wilayah seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan.

2. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Ekonomi Kota Bandar 

Lampung Tahun 2009-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pembangunan ekonomi dalam ekonomi konevensional mengatakan 

bahwasannya pembangunan ekonomi merupakan keadaan dimana terjadinya 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Hal ini tidak berbeda jauh dengan pembangunan ekonomi dalam 

ekonomi islam, islam menghendaki adanya kemakmuran dan kesejahteraan untuk 

setiap penduduknya tanpa melihat status sosialnya, apalagi manusia sebagai 

pengemban amanah di bumi ini sebagai pengendali untuk kemakmuran manusia 

dan alam sekitarnya. Allah SWT dalam al-Qur’an al-karim sebagaimana berikut:  

1) Allah SWT tidak menciptakan alam dan isinya melainkan untuk makhluk-Nya, 
dengan tujuan dapat beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya, 
menjadi khalifah Allah SWT di muka bumi dengan cara menjaga dan 
memanfaatkan seluruh apa yang ada di dalamnya. Sepertimana firman Allah 
SWT dalam surat al-Hajj ayat 65.
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“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa 
yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-
Nya.Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan 
dengan izin-Nya?Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang kepada Manusia”.

2) Setelah Allah SWT menciptakan seluruh makhluk-Nya termasuk jin dan 

manusia, maka tidak mungkin Ia membiarkan begitu saja melainkan Allah 

SWT telah mencukupi seluruh keperluannya. Namun, makhluk-Nya mestilah 

berusaha untuk memenuhi keperluan tersebut dengan cara memakmurkan bumi-

Nya. Sesuai dengan firmanNya dalam surah al-Dzariyat ayat 56 – 58.

                 

        

  
“aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepadaku, Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku 
tidak menghendaki agar mereka member makan kepadaku , sungguh Allah, 
Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh ”.

3) Tidak ada perbedaan kemuliaan di sisi Allah SWT, selagi manusia itu menjadi 

khalifah Allah SWT di muka bumi. Dengan adanya tanggung jawab itu, maka 

Allah SWT telah memberikan kemudahan-kemudahan baik itu di daratan 

maupun di lautan untuk anak cucu Nabi Adam. Seperti firmanNya dalam surah 

al-Isra’ ayat 70.

(Qs. Al-Hajj:65)

(QS. Al-Dzariyat:56-58)
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“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi 

yang terjadi di kota Bandar Lampung ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh 

negatif signifikan, yaitu infrastruktur jalan (panjang jalan) dan infrastruktur 

transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang). Dan 

infrastruktur jalan dan transportasi ini di beberapa penelitian sebelumnya 

berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

Menurut Joni Tamkin Borhan, mengungkapkan tentang tujuan kebijakan 

pembangunan dalam kerangka Islam adalah: 

1) Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objektif 

utama dari kebijakan pembangunan Islam. Fokus utama dilakukan pada 

pengembangan pendidikan, orientasi spiritual dan pengembangan struktur 

hubungan yang berbasiskan kepada kerjasama, perkongsian dan penyertaan. 

2) Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada 

pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (dharûriyât) dibandingkan 

dengan pengeluaran atas barang pelengkap (kamâliyât) dan barang mewah 

(tahsiniyât).

(QS. Al-Isra’:70)
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3) Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, 

pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan. 

4) Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi 

kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah.

5) Pembangunan teknologi baru.

6) Pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Berdasarkan pendapat Joni Tamkin Borhan, di atas dapat dinyatakan 

bahwa pembangunan yang menjadikan pertambahan pertumbuhan ekonomi di 

suatu wilayah memiliki beberapa kebijakan terutama kebijakan yang bersumber 

dari sumber daya insani atau manusia itu sendiri sebagai objektif utama dari 

kebijakan pembangunan. Menurut peneliti pembangunan ekonomi di kota Bandar 

Lampung dalam pandangan Ekonomi Islam bisa juga disebabkan oleh adanya 

ketidakseimbangan pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang tidak 

harmoni, terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah dan 

adanya ketidak merataan pendapatan. Untuk meningkatkan kualitas keseimbangan 

dengan pembangunan ekonomi yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi 

yang selalu berubah-ubah, tentunya butuh adanya sebuah keseimbangan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dari segi keharmonian 

pembangunan, kemudian tidak terjadi kepincangan pembangunan di berbagai 

sektor dan wilayah terutama kebijakan pembangunannya sendiri harus tegas dan 

sesuai dengan keadaan pembangunan yang dibutuhkan. Karena jika terjadi ketidak 

tegasan dalam pembangunan akan terjadi ketidak seimbangan pembangunan dan 
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pembangunan yang terjadi tidak harmoni sehingga akan membuat cacat 

pembangunan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, 

apalagi disini sumber daya insani atau manusia ini sebagai objektif utama 

pembangunan yang memiliki amanat untuk mengendalikan pembangunan itu 

sendiri.

Dalam islam, pakar ekonomi islam pendapat Umar Chapra bahwa 

masyarakat sekulerisme lebih mengedepankan harta benda dengan tidak melihat 

pada aspek moral, maka pembangunan material tidak akan mencapai sebuah 

keadilan tanpa mendapat dukungan akhlak dan moral. Hal itu karena 

pembangunan yang adil memerlukan penggunaan semua sumber dengan cara yang 

efektif dan efisien. Sehingga kedua-duanya mustahil dapat tercapai melainkan 

dibarengi dengan moral dan akhlak dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal itu 

karena, aktivitas ekonomi manusia tidak hanya ditujukan sebagai pemuasan 

keperluan fisik saja, akan tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab kepada 

Sang Pencipta. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah) tidak dapat dicapai, 

kecuali jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau kaffah.Sehingga 

pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang dan 

kekal, kebaikan yang selaras dengan kaedah-kaedah agama Islam, sehingga 

kekayaan tidak berhenti pada satu individu atau satu komunitas saja.

Sehingga dengan adanya sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah 

selaku pemegang amanat yang telah diberikan oleh masyarakat kepadanya dapat 
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menyeimbangkan didalam mengambil kebijakan mengenai rancangan dalam 

pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi ini harus bisa menciptakan 

keseimbangan antara individu dan kepentingan masyarakat, apalagi 

pembangunanekonomi ini sangat berdamapak positif terhadap perekonomian suatu 

wilayah. Dari pembangunan ekonomi ini juga dapat dilihat, apakah perekonomian 

di wilayah tersebut mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Menurut 

penulis ketika pembangunan terus mengalami kenaikan maka dapat dinyatakan 

wilayah tersebut mengalami kemakmuran, namun harus dilihat juga sisi 

ketimpangan sosialnya, jangan sampai wilayah tersebut dalam pembangunan 

ekonominya mengalami kenaikan namun hasil tersebut hanya terjadi di 

masyarakat kalangan atas saja, karena dalam islam selalu menekankan sistem 

keadilan dan tidak membedakan antar golongan masyarakat, namun perlu 

diketahui juga dalam ekonomi islam, yang menjadi tolak ukur dalam 

pembangunan ekonomi bukan hanya meningkatnya PNB/PDB/PDRB tapi yang 

dilihat dan yang menjadi titik tekan adalah keadilan untuk kemaslahatan serta 

prosesnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur 

Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015 Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik analisis linier 

berganda, dapat dinyatakan bahwa, variabel infrastruktur panjang jalan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi hal ini di sebabkan karena 

adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pembangunan jalan yang 

negatif. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai thitungsebesar 1,877, artinya 

thitung lebih kecil dari ttabel (1,877 <2,13185) serta nilai sig. 0,134> 0,05. Dari hasil 

tersebut berarti bahwa Ha ditolak dan Ha diterima.

Sedangkan pada variabel infrastruktur transportasi (banyaknya mobil angkutan 

barang dan penumpang) hasil uji t thitung sebesar -1,158, artinya –thitung lebih kecil 

dari ttabel (-1,158< 2,13185) serta nilai sig. 0,311> 0,05. Dari hasil tersebut berarti 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti variabel infrastruktur 

tranportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang)  berpengaruh 

negatif terhadap pembangunan ekonomi hal ini di sebabkan karena keadaan 

transportasi di kota Bandar Lampung sudah kurang dimintai oleh masyarakat Kota 

Bandar Lampung, karena masyarakat Kota Bandar Lampung sendiri sudah 

memiliki kendaraan pribadi.
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Hirchmanmendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat di 

butuhkan.Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan 

ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi.

2. Dalam pembangunan ekonomi islam menghendaki adanya kemakmuran dan 

kesejahteraan untuk setiap penduduknya tanpa melihat status sosialnya, apalagi 

manusia sebagai pengemban amanah di bumi ini sebagai pengendali untuk 

kemakmuran manusia dan alam sekitarnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. 

Dr. Joni Tamkin bahwa pembangunan ekonomi dalam islam menghendaki adanya 

kebijakan terutama kebijakan yang bersumber dari sumber daya insani atau 

manusia itu sendiri sebagai objektif utama dari kebijakan pembangunan. 

pembangunan ekonomi di kota Bandar Lampung dalam pandangan Ekonomi Islam 

bisa juga disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan pembangunan yang 

seimbang, yaitu pembangunan yang tidak harmoni, terjadi kepincangan 

pembangunan di berbagai sektor dan wilayah dan adanya ketidak merataan 

pendapatan. 

B. Saran

1. Melihat hasil penelitian pengaruh panjang jalan terhadap pembangunan ekonomi 

kota Bandar Lampung yang memiliki pengaruh besar, seharusnya pemerintah 

kota Bandar Lampung perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam 

pembangunan jalan.

2. Melihat hasil penelitian pengaruh transportasi (banyaknya mobil angkutan barang 

dan penumpang) terhadap pembangunan ekonomi kota Bandar Lampung tidak 

memiliki pengaruh yang cukup besar karena disebabkan dari masyrakat kota 

Bandar Lampung yang sudah kurang meminati transportasi umum dan  sudah 
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memiliki kendaraan pribadi, hal ini tidak berlaku untuk di daerah-daerah lain di 

provinsi Lampung.

3. Bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan 

sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajar ataupun penelitian dan juga bisa 

dijadikan sebagai bahan dalam menambah wawasan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah 

keterbatasan peneliti dalam memperoleh data maupun teori seperti data panjang 

jalan dan transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) yang 

hanya diperoleh data pertahun saja dalam jangka waktu 7 tahun dan data 

pertumbuhan ekonomi Kota Bandar lampung, teori infrastruktur dalam ekonomi 

islam Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil 

penelitian yang lebih baik.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap 

Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam

(Tahun 2009-2015) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik analisis linier 

berganda, dapat dinyatakan bahwa, variabel infrastruktur panjang jalan

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi di kota 

Bandar Lampung. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai thitungsebesar 

1,877, artinya thitung lebih kecil dari ttabel (1,877 <2,13185) serta nilai sig. 0,134> 

0,05. Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha ditolak dan Ho diterima.

Sedangkan pada variabel independen transportasi (banyaknya angkutan barang dan 

penumpang) dinyatakan bahwa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pembangunan ekonomi di Kota bandar lampung. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t 

thitung sebesar -1,158, artinya –thitung lebih kecil dari ttabel (-1,158< 2,13185) serta 

nilai sig. 0,311> 0,05. Dari hasil tersebut berarti bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak.

2. Dalam pembangunan ekonomi islam menghendaki adanya kemakmuran dan 

kesejahteraan untuk setiap penduduknya tanpa melihat status sosialnya, apalagi 

manusia sebagai pengemban amanah di bumi ini sebagai pengendali untuk 

kemakmuran manusia dan alam sekitarnya, pembangunan di Kota Bandar 
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Lampung berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap  pembangunan 

infrastruktur seperti panjang jalan dan transportasi (banyaknya mobil angkutan 

barang dan penumpang). Sebagaimana dikemukakan oleh Joni Tamkin bahwa 

pembangunan ekonomi dalam islam menghendaki adanya kebijakan terutama 

kebijakan yang bersumber dari sumber daya insani atau manusia itu sendiri 

sebagai objektif utama dari kebijakan pembangunan. pembangunan ekonomi di 

kota Bandar Lampung dalam pandangan Ekonomi Islam bisa juga disebabkan oleh 

adanya ketidakseimbangan pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan 

yang tidak harmoni, terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan 

wilayah dan adanya ketidak merataan pendapatan. 

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah 

upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan 

ekonomi terutama sektor infrastruktur untuk semua seperti jalan, transportasi dan 

lainnya.

2. Bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan 

sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah 

keterbatasan peneliti dalam memperoleh data, seperti data panjang jalan dan 

transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) yang hanya 

diperoleh data pertahun saja dalam jangka waktu 7 tahun. Sehingga penelitian 

selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.
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