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ABSTRAK 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator sebagai ukuran 

kemajuan pembangunan ekonomi pada suatu negara atau wilayah. Berdasarkan 

PDRB menurut pengeluaran tahun 2012-2016, konsumsi rumah tangga Kota 

Bandar Lampung selalu diatas 60% dan menempati proporsi terbesar dalam 

PDRB menurut pengeluaran. Di sisi lain, investasi (PMTB) juga mempunyai 

peran yang relatif besar dengan kontribusi sekitar 30% dan proporsi konsumsi 

akhir pemerintah berada pada rentang 20-30%. Peningkatan pengeluaran agregat 

yang meliputi konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah 

dapat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Rumusan masalah adalah apakah konsumsi rumah tangga, investasi dan 

pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2016 secara parsial maupun simultan, 

serta bagaimana pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung  dan mengetahui pertumbuhan 

ekonomi Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder 

dalam periode pengamatan 2008-2016. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi untuk data konsumsi rumah tangga, investasi 

dan pengeluaran pemerintah yang diambil dari data PDRB menurut pengeluaran 

yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung. Data 

yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang diolah 

dengan program Eviews 8. 

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara simultan konsumsi rumah tangga, 

investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Secara parsial konsumsi rumah tangga dan investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

pengeluaran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah digunakan 

untuk membiayai konsumsi pemerintah sendiri dan digunakan untuk membiayai 

dan memenuhi kelengkapan aparatur pemerintah guna menunjang dan 

memperlancar tugas, kerja dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

suatu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Islam tidak 

memperkenankan kosumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas. 

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam adalah sama dengan 

ekonomi konvensional, hanya saja ada tambahan unsur zakat dalam proses 

perhitungannya. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukan 

aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan kesejahteraan dunia 

dan akhirat. 

Kata Kunci : Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan 

Pertumbuhan Ekonomi, Kota Bandar Lampung. 
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Artinya: Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS.Al-A’raf:31) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

  Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahan 

pahaman dalam memahami maksud dari judul ini, maka perlu kiranya 

dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul. Adapun 

judul proposal ini yaitu “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tinjau 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kota Bandar Lampung Pada 

Tahun 2008-2016)”. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul proposal ini. 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Konsumsi Rumah Tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa 

oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.
2
 

3. Investasi adalah pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau 

perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi 

barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
3
 

                                                             
            1 Kamus Besar Bahasa Indonesia” (On-Line), tersedia di:https//kbbi.web.id/pengaruh (18 

Januari 2018).   

             
2
 Katalog BPS, Produk Domestik Bruto Kota Bandar Lampung Menurut Pengeluaran, 

BPS, Kota Bandar Lampung 2012-2016, h. 9.  

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

Grafindo Persada, 2015) h.121. 
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4. Pengeluaran (Belanja) Pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran 

yang dilakukan, yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi.
4
 

5. Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah.
5
 

6. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunah.
6
 

Secara keseluruhan penjelasan dari judul penelitian ini “Pengaruh 

Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Di Tinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam”. Penelitian ini bermaksud untuk melihat sejauh mana 

peningkatan konsumsi sektor rumah tangga, investasi dan pengeluaran 

pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bandar 

Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

  Dalam penelitian ini yang menjadi alasan mendasar dalam memilih judul 

ini adalah: 

1. Secara Objektif 

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari total 

pendapatan nasional yang dapat dilihat dari total penjumlahan permintaan 

                                                             
            

4
 Ibid, h. 192 

      
5
 Ibid. h. 9 

      
6
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 

Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.19 
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agregat (agregat demand). Unsur dari agregat demand tersebut merupakan 

gabungan dari keempat sektor riil yaitu Konsumsi, Investasi, Pengeluaran 

Pemerintah serta sektor Ekspor dan Impor. Data pendapatan nasional yang 

dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang 

sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di 

mana baiknya tingkat pertumbuhan yang akan dicapai dan tingkat 

kemakmuran yang sedang dinikmati, selain itu juga dapat memberikan 

informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung selama 5 tahun 

terakhir menunjukan keadaan perekonomian yang membaik. Hal ini terihat 

dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus 

menunjukan arah positif yang dalam hal ini di pengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain adanya peningkatan permintaan agregat. 

Secara makro permintaan agregat Kota Bandar Lampung 

bersumber dari pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi (PMTB) 

dan Pengeluaran Pemerintah. Konsumsi Rumah Tangga di Kota Bandar 

Lampung menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. 

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode 

2012 s.d 2016 masih berfluktuatif, namun selalu diatas 60 persen. Hal ini 

menunjukkan besamya peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga 

dalam perekonomian Kota Bandar Lampung. Selain Konsumsi Rumah 

Tangga, Investasi (PMTB) secara total mengalami peningkatan namun laju 

pertumbuhannya terhadap PDRB melambat pada tahun 2012-2016. 



4 

Demikian juga dengan pengeluaran akhir pemerintah menunjukan 

peningkatan. Pengeluaran pemerintah seringkali di kaitkan dengan luasnya 

cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi 

tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus 

ditunjukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Berkaitan dengan peningkatan permintaan agregat dalam 

perekonomian Kota Bandar Lampung baik yang bersumber dari Konsumsi 

Sektor Rumah Tangga maupun Investasi (PMTB) dan yang bersumber 

dari Pengeluaran Pemerintah, maka perlu dilakukan kajian. Oleh karena 

itu diharapakkan dengan terjadinya  peningkatan Konsumsi Rumah 

Tangga, Investasi dan peningkatan Pengeluaran Pemerintah mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. 

2. Secara Subjektif 

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 

Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran 

Pemerintah di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam dan juga dari aspek 

yang penulis bahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk 

dibahas atau diteliti. Disamping itu pula data dari penelitian yang penulis 

lak-ukan ini dapat diperoleh melalui beberapa lembaga atau istansi yang 

terkait dan juga penelitian yang dilakukan oleh penulis ada relevansinya 

dengan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Jurusan Ekonomi Islam. 



5 

C. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

produktifitas dari pemanfaatan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh suatu 

wilayah atau suatu negara. Pembangunan haruslah dipandang sebagai proses 

multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur 

sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, 

pengurangan ketimpangan, dan penanggulan kemiskinan.
7
  

Pada pembangunan ekonomi, ada tiga indikator makro yang dijadikan 

sebagai ukuran kemajuan pembangunan. Indikator tersebut adalah tingkat 

pertumbuhan, tingkat penciptaan kesempatan kerja dan kestabilan harga.
8
 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam 

melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu 

Negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada 

suatu periode tertentu. 

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari total 

pendapatan nasional yang perhitungannya juga dapat dilihat dari total 

penjumlahan permintaan agregat (agregat demand). Sedangkan unsur dari 

agregat demand tersebut merupakan gabungan dari keempat sektor riil yaitu 

Konsumsi (C), Investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G) serta sektor Ekspor 

(X) dan Impor (M), dimana jumlah keseluruhan penawaran barang-barang 

dalam perekonomian akan selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan 

                                                             
             7Michael P. Tudaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi XI 

(Jakarta:Erlangga, 2011), h.18. 

            
8
 Mankiw. N. Gregory, Makro Ekonomi, Edisi Keenam, (Jakarta,Erlangga,2006), h.212 
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terhadap barang-barang dan kondisi ini menyebabkan tidak akan terjadi 

kekurangan permintaan.
9
 

Berbagai studi telah dilakukan mengapa perekonomian suatu negara 

mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan positif maupun pertumbuhan 

negatif. Pada sisi lain analisis Keynes berpendapat tentang pentingnya peranan 

dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan 

diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan 

ekonomi. Bertambah besar permintaan afektif yang wujud dalam 

perekonomian, bertambah besar pula tingkat produksi yang akan dicapai oleh 

sektor perusahaan. Keadaan ini dengan sendirinya akan menyebabkan 

pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, pertambahan penggunaan tenaga 

kerja dan pertambahan penggunaan faktor-faktor produksi.
10

  

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian 

suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara 

Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi 

dicerminkan dari adanya perubahan PDRB dari satu periode ke periode 

berikutnya, yang merupakan salah satu petunjuk nyata pembangunan suatu 

daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan 

keberhasilan implementasi kebijakan daerah.
11

 

 

                                                             
            

9
Yuliarti, Syamsul Amar, Idris, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Di Indonesia”, h. 2. 

      
10

 Sadono, Op.Cit. h.85. 

         
11

Athaillah, Abubakar Hamzah, Raja Masbar, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh”. Jurnal Ilmu Ekonomi, Issn 2302-0172 Pascasarjana 

Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 3 (Agustus 2013), h. 2. 
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Tabel 1. 1 

 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Persen) 

2012-2016 

 

Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016` 

1. Lampung Barat 6,37 6,87 5,56 5,32 5,01 

2. Tanggamus 9,19 6,76 5,90 5,50 5,18 

3. Lampung Selatan 5,96 6,41 5,80 5,38 5,22 

4. Lampung Timur 4,24 8,96 2,87 4,58 4,20 

5. Lampung Tengah 5,95 6,46 5,68 5,38 5,61 

6. Lampung Utara 5,64 6,46 5,80 5,43 5,10 

7. Way Kanan 5,55 5,28 5,67 5,27 5,14 

8. Tulang Bawang 5,29 6,75 5,54 5,02 5,42 

9. Pesawaran 5,87 6,20 5,59 5,03 5,07 

10. Pringsewu 6,44 6,43 5,75 5,22 5,04 

11. Mesuji 5,57 6,18 5,69 5,24 5,10 

12. Tulang Bawang 

Barat 

5,75 6,37 5,50 5,35 5,27 

13. Pesisir Barat  5,54 5,10 4,94 5,31 

14. Bandar Lampung 6,65 6,90 6,92 6,33 6,43 

15. Metro 6,69 6,89 6,13 5,87 5,90 

Provinsi Lampung 6,44 5,77 5,08 5,13 5,15 

      

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung 2016 

 

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, pada tahun 

2016 tercatat tujuh Kabupaten/Kota memiliki pertumbuhan ekonomi lebih 

tinggi dari Provinsi Lampung (5,15 persen) yaitu Kota Bandar Lampung yang 

menempati posisi pertama dengan pertumbuhan tertinggi (6,64 persen) sisanya 

yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang 

Barat, Pesisir Barat, dan Kota Metro. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi 

di Kabupaten Lampung Timur (4,20 persen).
12

 

 

 

                                                             
      12 Katalog BPS, Op.Cit. h.10 
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Tabel 1. 2 

Pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2016 

 

Sumber: BPS PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bandar Lampung 

(2012-2016) 

 

Pada tabel 1. 2 diatas dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian Kota 

Bandar Lampung relative lebih baik. Hal ini terihat dari PDRB yang terus 

meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dari tahun 2012 s.d 2016 secara 

rata-rata mencapai (6,64 persen). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 

2014 yakni sebesar (7,05 persen), sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 

2015 (6,33 persen). Hal ini cenderung dipengaruhi oleh meningkatnya 

perubahan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 

PDRB Berdasarkan 

Harga Konstan 2010 

Menurut Pengeluaran 

(Juta Rp) 

Laju 

Pertumbuhan 

(%) 

2012 25.403.655 6,65 

2013 27.123.917 6,77 

2014 29.036.173 7,05 

2015 30.873.560 6,33 

2016 32.859.032 6,43 
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Tabel 1. 3 

Konsumsi Rumah Tangga, Investasi (PMTB) dan Pengeluaran pemerintah 

Kota Bandar Lampung Periode 2012-2016 

 

Tahun Konsumsi 

Rumah 

Tangga 

(Juta Rp) 

 

Laju 

Pertu

mbuh

an  

(%) 

Investasi 

(PMTB) 

(Juta Rp) 

Laju 

Pertu

mbua

han 

(%) 

 

Pengeluaran 

Pemerintah 

(Juta Rp) 

Laju 

Pertum

buhan 

(%) 

2012 15.368.936 6.63 8.335.356 7,28 5.319.268 5,73 

2013 16.373.777 6,41 8.611.618 3,31 5.538.065 4,11 

2014 17.671.730 7,60 9.183.694 6,64 5.732.637 3,51 

2015 18.864.235 7.08 9.677.797 5,38 6.531.282 13,93 

2016 20.048.095 6,28 10.456.912 8,05 6.754.129 3,41 

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bandar Lampung (2012-2016) 

 

Berdasarkan tabel 1.3 secara umum rata-rata konsumsi rumah tangga 

Kota Bandar Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun. Porsi pengeluaran 

konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2012 s.d 2016 masih 

berfluktuatif, namun selalu diatas 60%. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 

yaitu 7,60 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 6,28 persen. 

Dapat kita ketahui bahwa pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga Kota 

Bandar Lampung merupakan salah satu variabel yang dominan dalam 

penggunaan Pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
13

 

Terjadinya peningkatan konsumsi rumah tangga akibat melimpahnya 

penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa. Selain itu menurut 

Sadono bahwa makin banyak penduduk yang tinggal di perkotaan pengeluaran 

konsumsi juga makin tinggi. Sebab umum pola hidup masyarakat perkotaan 

lebih konsumstif dibadingkan masyarakat perdesaan.  

                                                             
      

13
 Ibid, h.34 
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Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan 

mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini 

terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, 

investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB) dan Pembentukan Inventori.
14

 Selain peningkatan yang terjadi pada 

komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga 

menunjukan peningkatan baik secara nominal maupun rill. Berdasarkan data di 

atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan PMTB dalam 

kurun waktu 2012-2016 melambat dari 7,28 persen (2012) menjadi 3,31 persen 

(2013), kemudian cenderung meningkat secara bertahap menjadi 8,05 persen 

(2016). 

Selain konsumsi rumah tangga dan investasi, pengeluaran pemerintah 

merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap 

paling efektif. Dalam prakteknya, pengeluran pemerintah sering kali dikaitkan 

dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). 

Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah 

harus ditunjukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak 

langsung.  

Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung secara total menunjukan 

peningkatan, namun laju pertumbuhannya terhadap PDRB tidak serta merta 

meningkat namun masih berfluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari laju 

pertumbuhannya yang sebesar 5,37% pada tahun 2012 dan berkurang di tahun-

                                                             
             14

Ibid, h. 17. 
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tahun berikutnya menjadi 4,11% (2013), 3,51% (2014), kemudian pada tahun 

2015 terjadi peningkatan menjadi 13,93% dan menurun kembali pada tahun 

2016 yaitu sebesar 3,41%. Pada saat laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah 

mengalami penurunan, namun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan 

2014 mengalami peningkatan. Sedangkan pada saat pengeluaran pemerintah 

mengalami peningkatan sebesar 10,42 %, pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2015 mengalami penurunan. Pengeluaran Pemerintah meningkat 

mencerminkan kebijakan pemerintah. Peran pemerintah sangat diperlukan 

dalam mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur 

perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dengan 

mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan masyarakat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Deprianto dkk menunjukan bahwa 

konsumsi dan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Padang. Hal ini berarti bahwa apabila konsumsi dan investasi 

mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.
15

 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin dkk, menunjukan 

bahwa secara individual baik variabel pengeluaran konsumsi sektor rumah 

                                                             
           

15
Deprianto, Asrizal dan Jolianis, “Pengaruh Konsumsi dan Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Padang”, (Mahasiswa Program studi Pendidikan Ekonomi STKIP 

PGRI Sumatera Barat, Dosen Universitas Muhamadiya Sumatera Barat, Dosen Stkip PGRI 

Sumatera Barat), h. 15. 
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tangga maupun variabel pengeluaran sektor pemerintah tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi.
16

 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Elvandry Tandiawan, Amran 

Naukoko dan Patrick Wauran, menunjukan bahwa investasi swasta tidak 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja 

pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara 

simultan investasi swasta dan belanja pemerintah tidak memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi, besarnya pengaruh investasi swasta dan 

belanja pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi tidak dapat di jadikan 

intervening karena bersifat negatif.
17

 Penelitian yang dilakukan oleh Muh. 

Rusdiansyah pada tahun 2014, hasil yang diperoleh bahwa secara parsial dan 

simultan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
18

 Dari 

beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Adanya 

perbedaan hasil penelitian disebabkan adanya perbedaan alokasi pengeluaran 

konsumsi rumah tangga, investasi (PMTB) dan pengeluaran pemerintah setiap 

daerah yang berbeda-beda sehingga peneliti ingin meneliti apakah Konsumsi 

Rumah Tangga, Investasi (PMTB) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh 

                                                             
            

16
 Syaifuddin, Adi Bhakti, Rahma Nurjanah, “Dampak Peningkatan Pengeluaran Konsumsi 

Sektor Rumah Tangga Dan Pengeluaran Sektor Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Propinsi Jambi”. Jurnal Sains Sosiohumaniora, (1 Oktober 2017), h. 77. 

             
17

 Elvandry Tandiawan, Amran Naukoko dan Patrick Wauran, “Pengaruh Investasi Swasta 

dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan 

Kerja Di Kota Manado Tahun 2001-2012”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Pembangunan 

Universitas Sam Ratulangi Manado, h. 1. 

            
18

 Muh. Rusdiansyah, “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2000- 2012”. (Skripsi Program Studi 

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 

2014), h. 68. 
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dan berbeda 

hasil penelitian dengan penelitian terdahulu.  

Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki misi yang jauh lebih luas dan 

komprehensif, dimana ekonomi pembangunan bukan sekedar membangun 

perekonomian rakyat melainkan yang lebih penting adalah membangun sikap 

mental yang berarti pula membangun manusia secara utuh.
19

 Dengan 

menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, bahwa ekonomi yang ideal adalah 

mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia (basid needs), dan 

dematerialisasi. Sebaliknya, fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan 

keserakahan ekonomi adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban.
20

 

Perbedaan mendasar dari pertumbuhan ekonomi konvensional dan 

pertumbuhan ekonomi Islam yaitu terletak pada tujuan akhir dari pertumbuhan 

ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi kepada 

pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktifitas kehidupan ekonomi, tanpa 

menyertainya dengan distribusi yang merata dari output yang dihasilkan yang 

ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi yang pendistribusiannya 

tidak merata untuk kesejahteraan manusia, sedangkan ilmu ekonomi Islam 

memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan 

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

dari itu ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi 

                                                             
            

19
Almizan,“Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal Kajian 

Ekonomi Islam,  Volume 1 No. 2 (Juli-Desember 2016), h. 2. 

             
20

 Ibid.h. 3. 
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yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).
21

 Sejalan 

dengan firman Allah pada surat Al-Hasyr ayat 7: 

                                

                              

                      

   “Artinya: harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 

(yang berasal) dari penduduk dari beberapa negeri adalah untuk Allah, 

Rosul, kerabat (Rosul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk 

orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar 

diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rosul 

kepada kamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 

tinggalkanlah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya”. 

 

Ayat di atas menekankan tentang perintah untuk mendistribusikan 

kekayaan kepada orang-orang yang mengalami kekuragan harta, karena Islam 

tidak menghendaki terkonsentrasinya harta hanya kepada orang-orang kaya 

saja, tetapi harus merata. 

Pembangunan perekonomian daerah, masih harus diteliti dampak 

peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah 

dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung 

sehingga proses pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dapat tercapai dan dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya di 

Kota Bandar Lampung. 

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran 

                                                             
      

21
 Mar’atus Sholehati, “Pengaruh Aglomerasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan 

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

Islam”, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syariah Univesitas Raden Intan Lampung, Lampung, 

2017), h. 17. 
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Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tinjau Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 

2008-2016)”. 

D. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar 

penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam 

penelitian ini. Fokus masalah dalam penelitian ini diambil dari PDRB Menurut 

Pengeluaran Kota Bandar Lampung tahun 2008-2016. Berdasarkan PDRB 

Menurut Pengeluaran terdapat lima komponen yang mempengaruhinya yaitu 

Konsumsi Rumah Tangga, Investasi (PMTB),  Konsumsi Pemerintah, 

Perubahan Inventori dan Ekspor Neto. Adapun komponen yang menjadi fokus 

masalah dalam penelitian ini adalah Konsumsi Rumah Tangga, Investasi 

(PMTB), dan Konsumsi Pemerintah/Pengeluaran Pemerintah. 

E. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2016 ? 

2. Apakah Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2016 ? 
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3. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung menurut 

Perspektif Ekonomi Islam ? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan 

Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar 

Lampung periode 2008-2016 dan secara parsial. 

b) Untuk mengetahui pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan 

Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar 

Lampung periode 2008-2016 dan secara simultan. 

c) Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung 

ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagi Akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai 

permasalahan apakah Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan 

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh baik secara simultan maupun 

parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2008-2016. Menambah literatur mengenai hal tersebut bagi 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 

khususnya jurusan Ekonomi Islam.  
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b) Bagi penulis, menambah wawasan mengenai Pengaruh Konsumsi 

Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung di tinjau dari Perspektif 

Ekonomi Islam. 

c) Bagi Pemerintah agar dapat melakukan peningkatan Konsumsi Rumah 

Tangga, dan Investasi serta Pengeluaran Pemerintah guna 

meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung secara 

menyeluruh.  

d) Bagi Masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai 

pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, investasi dan Pengeluaran 

Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung di 

tinjau dari perspektif Ekonomi Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

  Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas 

perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan 

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sadono 

pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di 

produksikan dalam masyarakat bertambah.
22

 Menurut Simon Kuznets, 

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara 

(daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, 

yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-

menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya 

penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.
23

 

Menurut Todaro dan Smith pertumbuhan ekonomi merupakan 

suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian 

secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga 

                                                             
              22

 Sadono Sukirno, Loc.Cit. h. 9. 

             
23

 M. Zahari,  “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Provinsi Jambi”. Jurnal Of Economics And Business, Vol.1 No.1 (September 2017), h. 8. 
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menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama 

semakin besar.
24

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan perekonomian suatu negara  

yang berkesinambungan setiap tahun dan menyebabkan barang dan jasa 

yang di produksikan masyarakat bertambah sehingga menghasilkan 

tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam 

pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara/wilayah diukur 

berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. 

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan 

menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) 

untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk 

provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi selama periode tertentu. Maka dari itu, pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah dapat diperoleh melalui tingkat pertumbuhan nilai 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).  Pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah dapat diketahui dengan membandingkan PDRB Riil pada satu 

tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB t-1).
25

 

                                                             
        

24
 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas, 

(Jakarta: Erlangga, 2009), h.133. 

            
25

 Zahari, Op.Cit, h. 7. 
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Keterangan: 

PDRBt = PDRB Riil pada tahun t  

PDRB t-1 = PDRB Riil tahun sebelumnya 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pertumbuhan Klasik 

Menurut ekonomi Klasik, Adam Smith inti dari ajarannya 

adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam 

menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk 

dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan 

menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada Full Employment, 

dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner 

(stationary). Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan 

menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal 

dalam perekonomian.
26

  

Menurut pandangan Adam Smith, kebijaksanaan Laissez-faire 

atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat 

pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. 

Corak dan proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, bahwa 

apabila pembangunan sudah terjadi maka proses tersebut akan terus-

menerus berlangsung secara kumulatif.
27

 

                                                             
             

26
 Robinson Taringan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2014), h. 4. 

            
27

 Athaillah, Abubakar Hamzah, dan Raja Masbar, Op.Cit, h. 4. 
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Dalam pandangan ahli–ahli ekonomi klasik ada empat faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, 

jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta 

tingkat teknologi yang dilakukan. Walaupun menyadari pertumbuhan 

ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik 

terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan 

penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. 

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Teori pertumbuhan Neoklasik dikembangkan oleh Robert M. 

Solow. Model Solow menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, 

akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang 

saling berinteraksi. Teori Solow melihat bahwa dalam banyak hal 

mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga 

pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri/mempengaruhi 

pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan 

kebijakan moneter.  

Model Pertumbuhan Solow ini merupakan pengembangan dari 

formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan variabel tenaga kerja, 

serta memperkenalkan faktor teknologi. Model pertumbuhan Solow 

menunjukan bagaimana pertumbuhan dalam stok modal, pertumbuhan 

tenaga kerja dan perkembangan teknologi mempengaruhi tingkat 

output. Apabila dimisalkan suatu proses pertumbuhan ekonomi dalam 

kondisi teknologi belum berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang 
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telah dicapai hanya karena perubahan jumlah modal (K) dan jumlah 

tenaga kerja (L) dan hubungan kedua faktor  tersebut, sehingga dapat 

ditulis: 

Y = f (K, L)  

dimana Y adalah pendapatan nasional (output). Dalam kenyataannya 

teknologi sulit dipisahkan dalam proses pembangunan, sehingga 

perubahan teknologi turut dimasukkan ke dalam fungsi produksi, 

maka dapat ditulis:
28

 

Y = A f (K, L)  

Penerapan teori pertumbuhan Solow dapat dilihat dari penelitian 

yang dilakukan oleh Dhani Kurniawan dkk, dimana penelitian 

dilakukan di Kabupaten Demak, hasil penelitian menunjukan bahwa 

tenaga kerja dan modal investasi memiliki pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak. Sehingga dengan 

menggunakan model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, bisa 

dikatakan suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dengan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki 

kualitas yang baik beserta dengan modal investasi. Oleh karena itu 

investasi, bisa ditawarkan kepada investor, bila investasi tersebut 

merupakan potensi lokal. Maka dari itu perlunya akan pembinaan 

                                                             
       28 Achmad Sjafii, Op.Cit. h. 3. 
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industri kecil, atau UMKM yang ada di suatu wilayah (Kabupaten 

Demak).
29

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut teori 

pertumbuhan Solow-Swam, menyatakan bahwa unsur-unsur dari 

pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi 

kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling 

berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Dhomar adalah 

masuknya unsur kemajuan teknologi. Selain itu Solow-Swam 

menggunakan model produksi yang memungkinkan adanya subtitusi 

antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Apabila unsur tenaga kerja dan 

modal investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

seperti penelitian yang dilakukan di Kabupaten Demak artinya 

kenaikan terhadap tenaga kerja dan modal investasi akan menaikan 

pertumbuhan ekonomi. 

c. Teori Pertumbuhan Rostow 

Menurut Rostow proses pembangunan dapat dibedakan ke 

dalam lima tahap, yaitu
30

: 

1) Masyarakat Tradisional, ciri ekonomi yang utama masyarakat 

tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang 

dengan fungsi produksi yang terbatas yang terefleksikan pada 

                                                             
       29

Dhani Kurniawan, Teguh Pamuji dan Tri Nur Hayati, “Penerapan Model Solow-Swan 

Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak”. Media Ekonomi Dan Manajemen, 

Vol. 30 No. 1 (Januari 2015), h. 8. 

            30
Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima, (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN,2015), h. 63-69.  
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skala dan pola perdagangan/pertukaran yang kecil dan tradisional, 

tingkat output pertanian dan produktivitasnya yang rendah, ukuran 

industri manufaktur yang kecil, fluktuasi penduduk yag tidak 

menentu dan pendapatan rill yang rendah. 

2) Tahap Prasyarat Lepas Landas, Rostow mendefinisikan tahap ini 

sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan 

dirinya untuk mencapai tahap pertumbuhan yang 

berkesinambungan dengan kekuatan sendiri (self sustained 

growth).  

3) Tahap Lepas Landas, pada awal tahap ini terjadi perubahan yang 

drastis dalam masyarakat, misalnya terjadi revolusi politik, 

terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau terbukanya 

pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan 

tersebut adalah terciptanya inovasi-inovasi dan kenaikan investasi 

cukup besar. 

4) Tahap Menuju Kedewasaan, tahap ini diartikan Rostow sebagai 

suatu tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan 

teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. pada 

tahap ini, sektor-sektor pemimpin baru akan muncul dan 

menggantikan pemimpin lama yang mengalami kemunduran. 

Sektor-sektor pemimpin ini coraknya ditentukan oleh 

perkembangan tekknologi, kondisi alam, karateristik dari tahap 

sebelumnya (tahap lepas landas), dan juga kebijakan pemerintah. 
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5) Tahap Konsumsi Tinggi, pada tahap ini perhatian masyarakat 

lebih ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan 

konsumsi dan kesejahteraan (demand side), dan bukan lagi pada 

masalah produksi (supply side). 

Meskipun secara konseptual cukup menarik, tetapi argumen-

argumen dasar mengenai pembangunan yang terkandung dalam teori 

Rostow seringkali tidak berlaku di dunia nyata. Alasan utama tidak 

berlakunya teori tersebut adalah karena pembangunan bukanlah 

sebuah proses yang statis, sebaliknya pembangunan adalah sebuah 

proses yang dinamis.  

Kenyataanya, ada beberapa negara di dunia (misalnya Amerika 

Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand) yang tidak melewati 

tahap tradisional dari Rostow, namun langsung pada tahap prasyarat 

untuk lepas landas. Hal ini terjadi karena negara-negara tersebut 

terlahir dalam tatanan institusi yang baik, yang ditandai oleh sruktur 

ekonomi yang modern, institusi sosial-politik yang bekerja dengan 

baik dan yang terpenting kondisi masyarakat yang lebih maju 

dibandingkan dengan negara-negara lain pada saat mereka baru 

merdeka.
31

 

Teori modernisasi banyak ditetapkan di negara-negara dunia 

ketiga, salah satunya adalah Indonesia. Pada masa Orde Baru, 

Presiden Soeharto sangat jelas menerapkan model pertumbuhan 

                                                             
      31 Ibid. h. 69. 
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ekonomi Rostow melalui Perancangan Pembangunan Lima Tahun 

(PELITA). Kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah Orde 

Baru memang sangat mujarap untuk mendongkrak pembangunan dan 

pertumbuhan pendapatan penduduk per kapita (GNP). Namun 

sesungguhnya kemajuan dan pertumbuhan tersebut bersifat semu, 

sebab kemiskinan rill yang ada di masyarakat makin parah dan 

perekonomian negara yang rapuh.
32

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

model pembangunan lima tahap yang dikemukakan oleh Rostow yaitu 

masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas 

landas,  tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. 

Disebutkan oleh Rostow bahwa semua negara dikatakan maju apabila 

telah melewati tahap lepas landas dan negara berkembang berada pada 

tahap persiapan menjadi negara maju). Menurut Rostow suatu negara 

untuk mencapai suatu tahap tertentu harus melewati tahap demi tahap 

perjalanan hidupnya sehingga akhirnya berada pada tahap tersebut. 

Kenyataannya tidak semua negara di dunia tidak melewati tahap-tahap 

sebelumnya. Hal ini dikarnakan beberapa negara memiliki karateristik 

ekonomi, sosial dan politik yang berbeda-beda. 

 

 

 

                                                             
      32

Dita Hanipah, “Pembangunan Ekonomi Era Orde Baru” (On-Line), tersedia di 

:https://www.kompasiana.com/dita_hanipah/pembangunan-ekonomi-era-

ordebaru_56f88vbf587b613b048b456f (28 Maret 2016). 



27 

d. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 

Pada hakikatnya, teori Harrod-Domar merupakan 

pengembangan teori makro Keynes. Menurut Harrod-Domar, 

pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan 

pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh 

melalui proses akumulasi tabungan. Dalam teori Harrod-Domar, 

pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang 

akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan 

barang dan jasa, tetapi juga akan menambah permintaan efektif 

masyarakat.
33

 

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi klasik 

yakni: 

1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (full 

employment). 

2) Tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan. 

3) Rasio antara modal dan produksi (capital output ratio) adalah 

tetap. 

4) Perekonomian adalah terdiri dari dua sektor. 

Dalam analisis yang dilakukan Keynesian adalah persoalan 

ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam analisis Harrod Domar 

merupakan analisis ekonomi jangka panjang. Dalam analisis Harrod –

Domar dapat dilihat bahwa: 

                                                             
      

33
 Lincolin Arsyad, Op.Cit. h. 83. 
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1) Dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat 

yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi. 

2) Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai 

apabila I + G + (X-M) terus menerus bertambah dengan 

tingkat yang tinggi.
34

 

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat 

menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika 

hanya untuk menganti barang-barang modal (gedung-gedung, 

peralatan dan material) yang rusak, namun untuk menumbuhkan 

perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan 

stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara lansung 

antara besarnya stok modal (K) dan ouput total (Y), maka setiap 

tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan 

mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal 

output tersebut, hubungan ini dikenal dengan istilah rasio modal 

output (COR).
35

 

Penerapan teori Harrod Domar di Indonesia dapat diihat melalui 

program yang diluncurkan pada tahun 2011 yaitu Program Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011-

2025 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan untuk 

                                                             
      34 Kurnia Maharani, Sri Isnowati, “Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja 

dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah”. Jurnal 

Bisnis Dan Ekonomi (Jbe),Vol. 21, No. 1( Maret 2014), h. 64. 

           
35

 Athaillah, Abubakar Hamzah,dan Raja Masbar, Op.Cit, h. 4. 
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mempercepat pembangunan Indonesia. Dimana tabungan dan 

investasi merupakan hal yang perlu ditingkatkan, tingginya tabungan 

dan investasi akan memperbesar kemungkinan modal bagi masyarakat 

sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang tertulis dalam 

program MP3EI, percepatan transformasi ekonomi dititikberatkan 

pada pendekatan peningkatan value added, mendorong investasi, 

mengintegrasikan sektoral dan regional, serta memfasilitasi 

percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya.
36

 

Dari uraian diatas dapat simpulkan bahwa menurut teori Harod-

Domar, dalam jangka panjang investasi atau pembentukan modal 

adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian 

menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang 

dan menambah permintaan efektif masyarakat. Tingginya tabungan 

dan investasi memungkinkan modal bagi masyarakat dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak yang ditabung dan 

diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin 

cepat. 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di 

suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk 

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

                                                             
      

36
Gabi Haifa Nadhira, “Teori Pembangunan Yang Sesuai Untuk Indonesia” (On-Line), 

tersedia di : http://Mutosagala.Wordpress.Com/2012/03/05/230/ (di Unduh Pada 17 Maret 2018). 

http://mutosagala.wordpress.com/2012/03/05/230/
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atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan merupakan jumlah seluruh 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di 

suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku 

pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukan nilai 

tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang 

berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar. PDRB atas dasar 

harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur 

ekonomi sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun 

ke tahun atau triwulan ke triwulan).  

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam 

menghitung angka-angka PDRB, yaitu
37

: 

a. Menurut Pendekatan Produksi 

Menurut Ischak P. Lumbantobing,  Dengan cara ini pendapatan 

nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau 

jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
38

 

Unit-unit produksi dalam penyajiannya di kelompokan menjadi 

17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan 

                                                             
             37 Katalog BPS, Op.Cit. h. 3- 4. 

         38
Ischak P. Lumbantobing,  “Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri Dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto Di Dki Jakarta”. Journal Of Research 

In Economics And Management (Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen, Volume 17, No. 1, 

Januari – Juni, h. 3. 
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Pariwisata, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. 

Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdaganngan 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 Pemerintah, 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 yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa 

tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong 

pajak penghasilan dan pajak 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) 
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pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) Pembentukan Modal 

Tetap Domestik Bruto (PMTB), (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 di cakup pajak tak langsung neto. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan 

presentase PDB (nasional) maupun PDRB (kabupaten/provinsi). 

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat 

pergeseran serta struktur ekonomi sedangkan, PDRB atas dasar harga 

konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada 

suatu periode ke periode. Dalam perhitungannya terdapat tiga 

pendekatan untuk menghitung angka-angka PDRB yaitu dengan 

pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Apabila terjadi 

kenaikan presentase nilai PDB/PDRB maka akan mempengaruhi 

perubahan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun 

kabupaten/provinsi.  
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B. Konsumsi Rumah Tangga 

1. Pengertian Konsumsi Rumah Tangga 

Konsumsi merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang sekaligus juga indikator kesejahteraan penduduk 

Indonesia. Menurut Sadono konsumsi rumah tangga adalah jumlah 

pembelian rumah tangga ke atas barang  dan jasa yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhannya.
39

  

Menurut Nanga dalam Athaillah, pengeluaran konsumsi rumah 

tangga  adalah total nilai pasar dari barang dan jasa yang dibeli oleh rumah 

tangga dan institusi-institusi nirlaba dan nilai dari barang dan jasa yang 

diterima oleh mereka sebagai pendapatan. Pengeluaran konsumsi rumah 

tangga terdiri atas tiga komponen utama, yaitu a). pengeluaran untuk 

bahan tahan lama seperti mobil, mesin cuci dan lain-lain b). pengeluaran 

untuk barang tidak tahan lama seperti makanan, pakaian, dan lain-lain; c). 

pengeluaran untuk jasa seperti jasa kesehatan, potong rambut, pendidikan, 

angkutan umum dan lain-lain.
40

 Sedangkan menurut Michael, konsumsi 

rumah tangga  adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
41

  

Dari beberapa pengertian konsumsi rumah tangga maka dapat 

diambil kesimpulan yang dimaksud dengan konsumsi rumah tangga adalah 

pengeluaran  rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang di 

lakukan dengan tujuan untuk  memenuhi kebutuhannya. 

                                                             
      

39
 Sadono, Op.Cit. h. 60. 

         40
 Athaillah, Abubakar Hamzah, dan Raja Masbar, Op.Cit, h. 5. 

      
41

 Michale, James, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, (Jakarta: Ghalia,2001), h. 49. 
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2. Teori Konsumsi Rumah Tangga 

a. Teori Konsumsi dengan Pendapatan Relatif  

Teori ini dikemukakan oleh James Dussenberry, yang 

menggunakan dua asumsi yaitu: Selera sebuah rumah tangga atas 

barang konsumsi adalah interdependen. Artinya, pengeluaran 

konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan 

oleh orang disekitarnya (tetangga), sedangkan pengeluaran konsumsi 

adalah irrevesible, artinya pola pengeluaran seseorang pada saat 

penghasilan mengalami penurunan.
42

 Duesenberry menyatakan bahwa 

teori konsumsi atas dasar penghasilan absolute sebagaimana yang 

dikemukaakan oleh Keynes yang tidak mempertimbangkan aspek 

psikologi seseorang dalam berkonsumsi.  

Selain itu menurut Duesenberry menyatakan bahwa selalu ada 

kecenderungan setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan 

konsumsi mereka begitu terjadi peningkatan pendapatannya. Fluktuasi 

tingkat pendapatan menyebabkan perilaku konsumen (rumah tangga) 

akan berbeda dalam jangka pendek dan panjang.
43

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut 

Dussenberry pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi 

oleh posisi atau kedudukan di masyarakat sekitarnya. Selain itu ada 

kecenderungan masyarakat untuk meningkatkan konsumsinya apabila 

terjadi peningkatan pendapatan. 

                                                             
      

42
 Guritno Mangkoesobroto, Teori Ekonomi, (Yogyakarta, STIE YKPN, 1998), h. 70.   

             
43

Henny Oktavianti , Zakik, “Perilaku Konsumsi Rumah Tangga dan Pengaruhnya 

Terhadap Kebijakan Makro Ekonomi Kabupaten Bangkalan”.  Media Trend, Maret 2017, h. 92. 
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b. Teori Konsumsi dengan Pendapatan Permanen  

Teori ini disampaikan oleh Milton Friedman tahun 1957. 

Menurut teori ini pendapatan masyarakat dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 yaitu pendapatan permanen (permanent income) dan 

pendapatan sementara (transitory income) dengan definisi sebagai 

berikut:  

1). Pendapatan permanen ialah pendapatan yang orang harapkan untuk 

terus bertahan dimasa depan. 

2). Pendapatan sementara ialah pendapatan yang tidak bisa 

diperkirakan sebelumnya. 

Teori konsumsi dari Milton Friedman berpikiran bahwa 

pendapatan permanen akan mempengaruhi besarnya jumlah 

kecenderungan mengkonsumsi rata-rata masyarakat. Kecederungan 

mengkonsumsi tersebut bisa saja mengarah pada jenis makanan atau 

non makanan bergantung pada besar-kecilnya jumlah pendapatan 

yang diterima oleh masyarakat.
44

 

Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1957, Milton Friedman 

menawarkan hipotesis pendapatan-permanen (permanent income 

hypotesis) untuk menjelaskan perilaku konsumen. Menurut hipotesis 

pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata 

tergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan 

sekarang. Studi tentang data rumah tangga. Friedmen beralasan bahwa 

                                                             
            44

Aris Munandar, “Analisis Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi dan Net Ekspor 

Provinsi Di Indonesia”. Journal Ecoment Globalvolume, 1 Nomor 1 (Februari 2016), h. 4. 
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data ini mencerminkan kombinasi dari pendapatan permanen dan 

transitoris, rumah tangga dengan pendapatan permanen yang tinggi 

secara proposional memiliki konsumsi yang lebih tinggi. Jika seluruh 

variasi dalam pendapatan sekarang berasal dari unsur transitoris, dan 

rumah tangga dengan pendapatan transitoris yang tinggi tidak 

memiliki konsumsi yang lebih tinggi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut teori 

konsumsi dengan pendapatan permanen yang dikemukakan oleh 

Milton Friedman meyatakan bahwa pendapatan masyarakat dibagi 

menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. 

Dimana pendapatan permanen akan mempengaruhi kecenderungan 

mengkonsumsi rata-rata yang bisa mengarah kepada konsumsi baik 

makanan maupun non makanan yang bergantung pada besar kecilnya 

pendapatan yang diterima oleh masyarakat. 

c. Teori Konsumsi Dengan Hipotesis Siklus Hidup 

Teori konsumsi dengan hipotesis ini dikemukakan oleh Ando, 

Brumberg, dan Modiglani yaitu tiga ekonom yang hidup di abad 18. 

Menurut teori ini faktor sosial ekonomi seseorang sangat 

mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola 

konsumsi menjadi tiga bagian berdasarkan umur, yang pertama yaitu 

seseorang berumur nol hingga berusia tertentu dimana orang ini dapat 

menghasilkan pendapatan sendiri, maka ia mengalami dissaving 

(mengonsumsi tetapi tidak mendapatkan penghasilan sendiri yang 
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lebih besar dari pengeluaran konsumsinya), yang kedua yaitu 

mengalami persaingan, dan yang terakhir yaitu seseorang pada usia 

tua dimana ia tidak mampu lagi menghasilkan pendapatan sendiri dan 

mengalami dissaving lagi.
45

  

Modigliani menekankan bahwa pendapatan bervariasi dan 

tabungan secara sistematis yang terjadi selama kehidupan seseorang 

menjadikan konsumen mampu menggerakkan pendapatannya ketika 

dalam kondisi tinggi ke kondisi yang rendah. Maka teori konsumsi 

dengan Hipotesis Daur Hidup dari Franco Modigliani berkesimpulan 

bahwa, konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh kekayaan atau 

besarnya pendapatan yang diperoleh. Kecenderungan mengkonsumsi 

nilainya berdasarkan pada umur, selera dan tingkat bunga yang 

dimiliki oleh konsumen itu sendiri. 

d. Teori Konsumsi Menurut Keynes  

Teori konsumsi yang dikemukakan oleh JM. Keynes 

mengatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya 

didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat.
46

 

Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang 

harus dilakukan oleh masyarakat (konsumsi outonomous) dan 

pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya 

penghasilan. Beberapa ciri fungsi konsumsi menurut Keynes yaitu, 

pertama penentu utama dari konsumsi adalah tingkat pendapatan. 
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 Suparmoko, Pengantar Ekonomi Makro, (Yogyakarta BPFE, 1991), h. 74-77. 

             46G. Mankiw, Op.Cit. h. 448. 
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Kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika 

pendapatan naik. Ketiga, besarnya MPC adalah antara nol dan satu.
47

 

Dengan kata lain MPC adalah pertambahan atau perubahan konsumsi 

(ΔC) yang dilakukan masyarakat sebagai akibat pertambahan atau 

perubahan pendapatan disposabel atau pendapatan yang siap 

dibelanjakan (ΔY). Rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut 

dengan Kecenderungan Mengkonsumsi Rata-rata (Average Propensity 

to Consume), turun ketika pendapatan naik, dengan demikian APC 

menurun dalam jangka panjang dan MPC lebih kecil dai pada APC 

(MPC<APC). Selain pendapatan, pengeluaran konsumsi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kekayaan, tingkat sosial 

ekonomi, selera, tingkat bunga dan lain-lain.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

konsumsi menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat konsumsi 

rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional atau 

pandapatan disposebel perekonomian tersebut. Dalam ciri-ciri fungsi 

konsumsi dinyatakan bahwa APC mengukur pendapatan disposebel 

yang diinginkan oleh rumah tangga untuk dibelanjakan sebagai 

konsumsi. MPC mengukur setiap pertambahan pendapatan disposebel 

yang diinginkan oleh rumah tangga untuk dibelanjakan sebagai 

konsumsi. 

 

                                                             
      

47
 Ibid, h. 59. 
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3. Konsumsi Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk 

menciptakan maslahah menuju falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). 

Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah maslahah. Teori 

konsumsi lahir karena adanya teori permintaan akan barang dan jasa. 

Sedangkan permintaan akan barang dan jasa timbul karena adanya 

keinginan (Want) dan kebutuhan (Need) oleh konsumen rill maupun 

konsumen potensial. Dalam ekonomi konvensional motor penggerak 

kegiatan konsumsi adalah adanya keinginan. Dalam upaya memenuhi 

kebutuhan hidupnya konsumsi yang dilakukan oleh seorang muslim akan 

sangat erat hubungannya dengan etika dan norma dari konsumsi itu 

sendiri.  

Menurut pendapat Nafqi setidaknya terdapat 6 (enam) aksioma 

pokok dalam konsumsi meliputi:
48

 

a) Tauhid (Unit/Kesatuan). Aksioma ini mempunyai 2 kriteria yaitu yang 

pertama rabbaniyah gayah (tujuan), dan wijhah (sudut pandang). 

Kriteria yang pertama yaitu mencapai maqam RihoNya. Sehingga 

pengabdian terhadap Allah adalah cita-cita akhir. Kriteria kedua 

adalah rabbaniyah masdar (sumber hukum) dan manhaj (sistem) yang 

mana kriteria ini merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk  

 

                                                             
      48 Sumar’in, Ekonomi Islam, Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam, Edisi 

Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 93. 
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mencapai sasaran yang pertama dengan sumber Al-Qur’an dan Al-

Hadist. 

b) Adil (Eqiulibrium/keadilan). Keadilan tidak dapat disamakan dengan 

keseimbangan. Keadilan berawal dari usaha memberikan hak kepada 

setiap individu yang berhak menerima sekaligus menjaga dan 

memelihara hak tersebut. 

c) Kehendak yang bebas (Free Will) adalah bagaimana manusia 

menyadari bahwa adanya qadha dan qadar yang merupakan hukum 

sebab akibat dari kehendak Tuhan. 

d) Amanah (Responsibility) kebebasan berkehendak tidak menjadikan 

manusia lepas dari tanggung jawab. Untuk itu, prinsip utama yang 

harus dipegang selanjutnya adalah menjaga amanah dan 

bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan. 

e) Halal; Islam membatasi kebebasan dari berkehendak dengan hanya 

mengkonsumsi barang yang halal yang menunjukan nilai kebaikan, 

kesucian keindahan serta menimbulkan maslahah yang paling optimal. 

f) Sederhana; hal yang paling penting yang harus dijaga dalam 

berkonsumsi adalah menghindari sifat boros dan melampaui batas. 

Sehingga israf dilarang namun pelit juga dilarang dalam Islam. 
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Dalam ekonomi Islam, konsumsi harus disaring dan memenuhi 

beberapa prinsip. Mannan dalam Ahmad Muslim, menjelaskan bahwa 

konsumsi dikendalikan oleh 5 (lima) prinsip yaitu:
49

 

1) Keadilan: mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang dilarang oleh 

hukum,  

2) Kebersihan: makanan harus yang baik dan cocok untuk dimakan yaitu 

tidak kotor dan menjijikkan,  

3) Kesederhanaan: makanan dan minuman tidak boleh berlebihan, tetapi 

juga tidak boleh terlalu sedikit yang dapat mempengruhi kesehatan 

trubuh dan jiwa,  

4) Kemurahan hati: Makan dan minum yang halal yang disediakan oleh 

Tuhan tidak ada bahaya dan dosa karena makan dan minum itu 

disediakan atas kemurahanNya, dan  

5) Moralitas: Tujuan makan dan minum bukan hanya tujuan langsung, 

tapi tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan atau kemajuan nilai-

nilai moral dan spritual. 

Agama Islam yang sangat sempurna ini telah memberikan tuntunan 

dan petunjuk kepada umatnya agar selalu bersikap sederhana dan melarang 

dari sikap boros dan berlebihan dalam konsumsi dan berpakaian.  

Hal ini berdasarkan firman Allah ta‟ala dalam Surat Al-A‟Raf ayat 31: 

                                                             
      49 Ahmad Muslim, “Peranan Konsumsi Dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya 

Dengan Ekonomi Islam”. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 1, No. 2 

(September 2011), h. 3. 
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 “Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan”.
50

 

Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda: 

ا ِهْي  ُ َعلَْيِه َوَسلهَن يَقُوُل َها َهََلَ آَدِهيٌّ ِوَعاًء َشّرً ِ َصلهى َّللاه تَطٍْي َحْسُة اْْلَدِهيِّ لُقَْيَواٌت يُقِْوَي َرُسوَل َّللاه

         ُصْلثَهُ فَإِْى َغلَثَْت اْْلَدِهيه ًَْفُسهُ فَثُلٌُث لِلطهَعاِم َوثُلٌُث لِلشهَراِب َوثُلٌُث لِلٌهفَسِ 

    “Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah 

anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya, ukuran 

bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat 

menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka 

sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk 

bernafas."
51

 

 

Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang seringkali 

menahan rasa lapar dan dahaga. Bukan karena mereka tidak mampu untuk 

mengkonsumsinya, tetapi karena Allah SWT telah menetapkan bahwa 

jalan ini adalah jalan yang paling utama untuk ditempuh oleh Rasulullah 

dan para pengikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Umar r.a dan Umar Bin 

Khattab r.a. padahal mereka mampu dan memiliki banyak makanan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas konsumsi 

dalam perspektif ekonomi Islam sesungguhnya tidak berbeda dari ekonomi 

konvensional. Titik perbedaan yang paling menonjol dalam teori konsumsi 
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Departemen Agama R.I. Al-Qur’an Dan Terjemahannya. QS Al-A’raf (7): 31   
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Tafsir, Hadist Ibnu Majah 3340, (On-Line), https://Tafsirq.Com/Hadits/Ibnu-Majah/3340 

(diunduh 22 Maret 2018). 
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tersebut adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Islam melihat 

pada dasarnya perilaku konsumsi di bangun atas dasar dua hal, yaitu 

kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Konsumsi dalam 

ekonomi Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani 

maupun rohani melainkan mampu memaksimalkan fungsi 

kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan 

kebahagiaan atau kesejahteraan dunia maupun akhirat (maslahah).  

4. Hubungan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai 

peran penting di dalamnya serta mempuyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi, 

semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam 

pendapatan nasional suatu negara. Keputusan konsumsi rumah tangga 

dipengaruhi keseluruhan perilaku baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Keputusan konsumsi rumah tangga untuk jangka panjang adalah 

penting karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

untuk analisa jangka pendek peranannya penting dalam menentukan 

permintaan agregat. 

Secara makro (agregat) pengeluaran konsumsi masyarakat 

berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan 

maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Keynes menjelaskan 

bahwa konsumsi saat ini (current consumption) sangat dipengaruhi oleh 
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pendapatan disposebel. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal 

yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi 

tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol 

atau yang disebut dengan konsumsi otonomus (autonomous consumption). 

Jika pendapatan meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Hanya saja 

peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan 

disposabel. Hubungan ini dapat dilukiskan dalam persamaan:
52

 

C=C0 + bYd 

Dimana: 

C = Konsumsi 

C0 = Konsumsi otonomus 

b = Marginal Propensity to Consume (MPC) 

Yd = Pendapatan disposabel 

 

Sifat penting lainnya dari konsumsi rumah tangga adalah: hanya 

sebagian saja dari pendapatan yang mereka terima yang akan digunakan 

untuk pengeluaran konsumsi. Oleh Keynes perbandingan di antara 

pengeluaran konsumsi suatu tingkat pendapatan tertentu dengan 

pendapatan itu sendiri dinamakan kecondongan mengkonsumsi. Apabila 

kecondongan mengkonsumsi adalah tinggi, bagian dari pendapatan yang 

digunakan untuk mengkonsumsi adalah tinggi. Dengan sendirinya 

sebaliknya pula, apabila kecondongan mengkonsumsi adalah rendah, maka 

makin sedikit pendapatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi.  

Kecondongan mengonsumsi yang rendah, menyebabkan jurang di 

antara produksi pada penggunaan tenaga kerja penuh dengan pengeluaran 
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agregat yang sebenarnya menjadi bertambah lebar. Jurang yang lebih lebar 

ini menyulitkan suatu perekonomian untuk mencapai tingkat penggunaan 

tenaga kerja penuh.
53

 

C. Investasi 

1. Pengertian Investasi 

Menurut Sadono istilah investasi dapat diartikan sebagai 

pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk 

membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi 

untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa 

yang tersedia dalam perekonomian.
54

 Manurung mendefinisikan investasi 

sebagai pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (capital 

stock).
55

 Sedangkan menurut Sayekti investasi adalah sebagai 

pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang dan peralatan-

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama 

menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.
56

  

Di dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto 

(PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai 

pembentukan modal tetap domestik (domestic fixed capital formation). 

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan 
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mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi 

disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks 

PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori. 

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (Fixed Asset) yang 

dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat 

diklasifikasikan menurut jenis barang modal, seperti: bangunan dan 

kontruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan 

barang modal lainnya.
57

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal 

dengan tujuan untuk mengganti, meningkatkan stok dan menambah 

kemampuan memproduksi barang dan jasa. Dalam struktur Produk 

Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran investasi didefinisikan 

sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kaitannya erat 

dengan aset tetap, dimana investasi disini merupakan salah satu faktor 

untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. 

2. Teori Investasi 

Menurut Sukirno dalam Sayekti, kegiatan investasi memungkinkan 

suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan 

taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi 
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penting dari kegiatan investasi, yakni: (a). investasi merupakan salah satu 

komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan 

meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan 

kerja, (2). pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan 

menambah kapasitas produksi. (3). investasi selalu diikuti oleh 

perkembangan teknologi.
58

 

Menurut N.Gregory Mankiw teori investasi merupakan unsur GDP 

yang paling sering berubah ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun 

selama resesi. Sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan 

anjloknya pengeluaran investasi. Ada tiga jenis pengeluaran investasi yaitu 

investasi tetap bisnis (business fixed investment) mencakup peralatan dan 

struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Investasi 

residensial (residential investmen) mencakup rumah baru yang orang beli 

untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. 

Investasi persediaan (inventory investment) mencakup barang-barang yang 

disimpan perusahaan digudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, 

barang dalam proses, dan barang jadi.
59

 

Todaro mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen 

pertumbuhan ekonomi yang paling penting yaitu: 

1. Akumulasi modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, 

peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan 

kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja. 
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2. Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan  

3. Kemajuan teknologi.  

Akumulasi modal (capital accumulation) akan terjadi jika sebagian 

tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk 

meningkatkan output dan pendapatan di masa depan.
60

 

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan 

ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes, 

menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi sangat menentukan 

dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam teori pertumbuhan Harrod-

Domar, secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP 

(ΔY/Y) ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto, s, dan rasio modal 

output nasional, e secara bersama. Secara lebis spesifik, teori menyatakan 

bahwa dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka tingkat 

pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau positif akan 

berkaitan dengan rasio tabungan (yaitu, semakin besar bagian GDP 

perekonomian yang dapat ditabung dan diinvestasikan, semakin besar pula 

pertumbuhan GDP) dan berbanding terbalik atau negatif berkaitan dengan 

rasio modal output perekonomian (yakni, semakin tinggi c, semakin 

rendah pula pertumbuhan GDP). 

Dari uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa persyaratan 

umum pembangunan ekonomi suatu negara adalah akumulasi modal. 

Dalam hal ini yang termasuk dalam akumulasi modal baik yang berbentuk 
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tanah, peralatan fisik, sumber daya manusia maupun teknologi yang 

ditabung atau di investasikan untuk memperbesar produk (output) dan 

pendapatan dikemudian hari. Investasi merupakan salah satu penentu laju 

pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan 

output, juga secara otomatis akan meningkatkan input sehingga gilirannya 

akan meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat. 

3. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat 

dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih 

produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Oleh karena 

itu, investasi dalam Islam sangat penting bagi kepentingan dunia maupun 

akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2) : 261  

                        

                      

 “Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 

biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. 

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
61

 

Ayat ini merupakan informasi tentang pentingnya investasi 

meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termasuk 

menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfaqkan 

hartanya dijalan Allah. Ayat ini jika dibaca dari perspektif ekonomi jelas 

akan mempengaruhi kehidupan kita didunia. Bayangkan jika banyak orang  
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yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, 

jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke 

arah yang lebih baik.
62

 

Dalam melakukan investasi menurut Metwally dalam Khairina 

Tambunan,  seorang muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, 

yaitu memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (midle cash), 

memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa berproduksi seperti 

deposito, real estate, permata atau menginvestasikan tabungannya seperti 

memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional.
63

 

Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda 

dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. 

Perbedaannya karena investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi 

tingkat suku bunga, hal ini tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi 

Islam. Islam melarang pembayaran bunga pada semua jenis pinjaman 

(pribadi, komersial, pertanian, industri, dan lainnya) walaupun pinjaman-

pinjaman ini dilakukan untuk teman, perusahaan swasta maupun publik, 

pemerintahan atau entitas lainnya. 

4. Hubungan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Komponen pokok kedua dalam pengeluaran perorangan adalah 

investasi. Ada dua peran yang dibawa oleh investasi dalam 

makroekonomi. Pertama, investasi merupakan komponen pengeluaran 

agregat yang cukup besar dan berubah-ubah. Dengan demikian perubahan 
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besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan 

akhirnya akan berakibat juga pada output dan kesempatan kerja. Kedua, 

investasi menghimpun akumulasi modal. Dengan membangun sejumlah 

gedung dan peralatan yang berguna, output potensial suatu bangsa 

bertambah, dan petumbuhan ekonomi jangka panjang akan meningkat. 

Jelas dengan demikian bahwa investasi memainkan dua peran dalam 

menentukan jumlah output dan pendapatan.
64

 

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, 

karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga 

secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada 

gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan 

masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang 

diterima masyarakat.  

Harrod-Domar dalam Arsyad mengembangkan teori Keynes 

dengan memberi peranan kunci kepada investasi di dalam proses 

pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki 

investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan (merupakan dampak 

dari permintaan investasi) dan kedua, investasi memperbesar kapasitas 

produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital 

(merupakan dampak dari penawaran investasi).
65

 

Dengan semakin besarnya investasi baik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun swasta pada barang publik maka diharapkan akan 
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mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam 

mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada 

akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB. 

D. Pengeluaran Pemerintah 

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya 

ke berbagai sektor atau berbagai bidang dengan tujuan untuk 

mensejahterakan rakyat melalui berbagai macam program. 

Pengertian pengeluaran pemerintah menurut Sadono adalah 

pembelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi 

dan ke atas jasa-jasa.
66

 Menurut Manurung konsumsi pemerintah atau 

pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang 

digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government 

expenditure).
67

 Sedangkan menurut Guritno menjelaskan pengeluaran 

pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah 

telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
68

 

Dari beberapa pengertian pengeluaran pemerintah maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran 
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pemerintah adalah pembelanjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

membeli barang dan jasa. 

2. Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah 

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan 

menjadi teori makro dan teori mikro. Dalam teori makro terdapat beberapa 

pandangan yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa pandangan yang 

menunjukkan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Teori makro tentang pengeluaran pemerintah 

tersebut dikemukakan oleh Keynes, Rostow dan Musgrave, dan Wanger.  

Adapun teori perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu:
69

 

a. Teori Rostow dan Musgrave 

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-

tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap 

menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, 

persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab 

pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti 

misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan 

sebagainya. 

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi 

pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan 
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investasi swasta sudah semakin membesar. Peran swasta yang terlalu 

besar dapat menyebabkan kegagalan pasar, dan juga dapat 

menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik 

dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. 

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan 

bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah berubah dari 

penyediaan sarana dan prasana ke aktivitas-aktivitas sosial seperti  

program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan 

sebagainya. 

b. Teori Wagner 

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam 

presentase terhadap GNP. Menurutnya dalam suatu perekonomian, 

apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran 

pemerintah pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah 

harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum 

pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebaagainya. Hukum Wagner 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

PkPP1   <       PkPP2     <..<     PkPPn 

PPK1     PPK2       PPKn 

PkPP    : Pengeluaran Pemerintah per kapita 

PPK     : pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 

1,2.....n : jangka waktu (tahun) 
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c. Teori Peacock dan Wiseman 

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah 

senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan 

masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. 

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa perkembangan 

ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat 

walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan 

pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. 

Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP 

menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga 

dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. 

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan 

pengeluaran pemerintah  versi Peacock dan Wisman tidaklah 

berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga sebagaimana 

terlihat pada diagram. 

Gambar 2. 1 

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 

 

Sumber: Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik, 2010 
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3. Pengeluaran Pemerintah Dalam Pandangan Islam 

Dalam perspektif teori ekonomi konvensional, kebijakan fiskal 

dibuat karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar (market failure). 

Kegagalan mekanisme pasar yang terus terjadi akan menimbulkan distorsi 

atau gangguan dalam hal penawaran dan permintaan yang kemudian dapat 

mengganggu keseimbangan dari permintaan agregatif (AS) dan penawaran 

agregatif (AD) pada perekonomian tersebut.
70

  

Kebijakan fiskal sudah dipraktekkan sejak awal terbentuknya 

masyarakat Muslim yakni sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur 

Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun 

(1332-1406 M) misalnya berpandangan bahwa dalam satu kondisi untuk 

menyeimbangkan ekonomi pemerintah perlu mengecilkan pajak dan 

meningkatkan pengeluaran pemerintah, karena pemerintah diilustrasikan 

oleh Ibn Khaldun sebagai pasar terbesar. Jauh sebelum Ibn Khaldun, Abu 

Yusuf (731-798 M), sebagaimana dikutip Adiwarman A. Karim, telah 

menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya al-

Kharaj, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan rakyatnya.
71

 Adapun tujuan pembelanjaan dalam 

pemerintah Islam adalah: 

a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. 

b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan. 
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c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya 

permintaan efektif. 

d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. 

e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan 

kebijakan intervensi pasar. 

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam 

dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. 

b. Belanjaa umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila 

sumber dananya tersedia. 

c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati 

oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.
72

 

Islam menetapkan tingkatan yang mulia (tinggi) terwujudnya 

persamaan dan demokrasi, diantara prinsip-prinsip dan hukum yang lain, 

prinsip mendasar adalah agar kekayaan (harta) itu tidak hanya beredar 

diantara segelintir orang kaya saja. Hal ini mengambil tindakan bahwa 

ekonomi Islam harus lebih berperan dalam setiap anggota masyarakat. Al- 

Qur’an Allah  SWT berfirman dalam surat Al- Hasyr ayat 7: 
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    “Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”
73

 

 Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan 

permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang 

tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran 

pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan 

kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang 

terbelakang. 

4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian 

dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur 

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen 

APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari 

kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat 

output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi .
74
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Persamaan Produk Domestik Bruto adalah Y = C + I + G + (X-M) 

dimana Y adalah pendapatan atau permintaan agregat, C adalah Konsumsi, 

I adalah Investasi, G adalah Pengeluaran Pemerintah, dan (X-M) adalah 

Ekspor Neto. Sebagai salah satu komponen penghitungan PDB, 

penambahan pengeluaran pemerintah akan menambah jumlah PDB, 

namun pengeluaran pemerintah memiliki karakteristik tersendiri dimana 

sebagian besar dana pengeluaran pemerintah berasal dari Pajak (T) yang 

akan mengurangi jumlah Konsumsi (C) dan Investasi (I).
75

 

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa masyarakat 

memiliki suatu tingkat toleransi pajak dimana masyarakat tidak suka 

membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah. Oleh karena itu dalam pengalokasiannya, pemerintah dituntut 

untuk mengoptimalkan alokasi belanja pada pengeluaran yang bersifat 

produktif seperti infrastruktur.
76

 Teori Peacock dan Wiseman juga 

menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan 

pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah,  dan 

meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah 

juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, 

meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin 

besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.  

Peningkatan pada PDB dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan 
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pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran 

pemerintah.  

Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah akan memperluas 

pasaran hasil-hasil perusahaan dari industri yang pada gilirannya akan 

memperbesar pendapatan. Dengan bertambahnya pendapatan yang 

diperoleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat 

bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan 

gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan 

ekonomi. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil 

penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, 

untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan rencana penelitian: 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardiningsih Arifin pada tahun 2017 

di Makasar yang berjudul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat 

Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makasar Tahun 2006-

2015”. Hasil analisis dan pembahasan bahwa variabel Investasi, Tenaga Kerja 

dan Tingkat Konsumsi Rumah Tangga secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara parsial variabel investasi dan 

Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Juga berpengaruh signifikan dan 

berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel tenaga 
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kerja secara parsial berpengaruh signifikan namun berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muh.Rusdiansyah pada tahun 2014 di 

Sulawesi Selatan yang berjudul “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan 

Periode 2000-2012”. Hasil yang diperoleh bahwa secara parsial konsumsi 

rumah tangga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan. Sedangkan hasil uji secara 

simultan juga menunjukan bahwa konsumsi rumah tangga dan pengeluaran 

pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi 

Selatan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Novia Hadji Ali, Deasy 

Engka, Steeva Tumangkeng pada tahun 2014 di Manado yang berjudul 

“Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado”. Hasil penelitian yang di peroleh 

bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh secara positif namun 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado sedangkan 

pengeluaran investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin, Adi Bhakti dan Rahma 

Nurjanah yang berjudul “Dampak Peningkatan Pengeluaran Konsumsi Sektor 

Rumah Tangga Dan Pengeluaran Sektor Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Propinsi Jambi” menunjukan bahwa secara individual baik 
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variabel pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga maupun variabel 

pengeluaran sektor pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Deprianto, Asrizal dan Jolianis 

di Kota Padang dengan judul “Pengaruh Konsumsi dan Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Padang”. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini menunjukan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang, investasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang selanjutnya 

konsumsi dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

  Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi 

permintaan agregat dan sisi penawaran agregat. Dalam perekonomian tiga 

sektor sisi permintaan agregat (penggunaan PDB) terdiri atas tiga komponen 

yaitu, Konsumsi (C), Investasi (I) dan Pengeluaran Pemerintah (G) sehingga 

dapat ditunjukan dengan persamaan berikut:  

Y = C + I + G 

Mankiw mengungkapkan bahwa keputusan konsumsi sangat penting untuk 

analisis jangka pendek karena peranannya dalam menentukan permintaan 

agregat. Konsumsi adalah dua pertiga dari GDP, sehingga fluktuasi dalam 

ekonomi adalah elemen yang penting dari booming dan resesi.
77

 Makmun dan 

                                                             
           

77
 Mankiw, Op.Cit. h. 424. 



63 

Yasin dalam Sayekti, Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan 

ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara 

signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga 

pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan 

masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima 

masyarakat.
78

 Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y=C+I+G+X-M 

merupakan “sumber legitimasi” pandangan kaum Keynesian akan relevansi 

campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Menurut Lin dalam Achmad 

Sjafii, tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat dicapai melalui pengeluaran 

pemerintah pada tingkat yang tinggi pula. Pengaruh pengeluaran publik 

terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada jenis pengeluarannya. 

Pengeluaran pemerintah untuk investasi dan kegiatan produktif lainnya dapat 

berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
79

 

Bertambah besarnya permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian, 

bertambah besar pula tingkat produksi yang akan dicapai oleh sektor 

perusahaan.  Keadaan ini dengan sendirinya akan menyebabkan pertambahan 

dalam tingkat kegiatan ekonomi, pertambahan penggunaan tenaga kerja dan 

pertambahan penggunaan faktor-faktor produksi. 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi 

adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

didefinisikan sebagai pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara 

benar yang mampu memberikan konstribusi bagi kesejahteraan manusia. Oleh 
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karena itu untuk memudahkan peneliti yang dilakukan serta untuk memperjelas 

akar penelitian ini, bahwa penjelasan mengenai hubungan antara variabel 

diatas, maka ditetapkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan variabel Y, 

dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai variabel X1, dan juga Investasi (PMTB) 

sebagai variabel X2, dan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel X3. Dalam 

hal ini variabel Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran 

Pemerintah yang akan di uji apakah berpengaruh terhadap variabel 

Pertumbuhan Ekonomi menggunakan regresi berganda. Maka disusun suatu 

kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka 

pemikiran teori dapat dilihat pada gambar 2.2: 

Gambar 2. 2 

Kerangka Pemikiran 
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G. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk pertanyaan. 

1. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran 

Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Parsial 

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu untuk mengetahui 

perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih 

merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang 

digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 

Menurut Deprianto dkk, menyatakan bahwa apabila perkembangan 

konsumsi mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan 

mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan 

perkembangan konsumsi berarti telah terjadi peningkatan permintaan 

terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan terhadap barang dan 

jasa akan memaksa perekonomian untuk meningkatkan produksi barang 

dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan 

peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.
80

 Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Muh. Rusdiansyah dengan judul “Pengaruh 

Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Tahun 2000-2012” hasil 

penelitian bahwa secara parsial konsumsi rumah tangga berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 

tahun 2000-2012.
81

I 

Menurut Deprianto dkk, perkembangan investasi mengindikasikan 

telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. 

Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat 

terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. 

Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan 

perkembangan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan 

mengalami penurunan karena penurunan perkembangan investasi 

mengindikasikan telah terjadinya penurunan penanaman modal atau 

pembentukan modal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Hardiningsih Arifin pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Investasi, 

Tenaga Kerja dan Tingkat Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Kota Makasar Tahun 2006-2015”. Hasil yang diperoleh bahwa secara 

parsial dan simultan Investasi berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

 Selanjutnya, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan 

pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Sadono dalam Zahari 

menjelaskan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran 
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pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal 

yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian 

dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk 

nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini 

adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun  

kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.
82

  

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Hadji Ali, Deasy Engka, dan 

Steeva Tumangkeng, menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi 

pemerintah merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. jika pengeluaran konsumsi 

pemerintah bertambah maka pertumbuhan ekonomi meningkat.
83

 

 Sehingga dari penjelasan teori di atas tentang hubungan antara 

Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah masing-

masing terhadap pertumbuhan ekonomi maka dapat di simpulkan hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 a). Ho: Konsumsi Rumah Tangga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung 

tahun 2008-2016. 

 b). H1: Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung 

tahun 2008-2016. 
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a). Ho:  Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan  

Ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2008-2016. 

b). H2: Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan    Ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 

2008-2016. 

a). Ho: Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung 

tahun 2008-2016. 

 b). H3: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung 

tahun 2008-2016. 

2. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan (Bersama-sama) 

   Analisis Keynes menunjukan tentang pentingnya peranan dari 

permintaan agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan 

diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat 

kegiatan ekonomi. Permintaan agregat dapat dibedakan ke dalam empat 

komponen yaitu konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, 

pengeluaran pemerintah dan ekspor netto. Dalam perekonomian tiga sektor 

sisi permintaan agregat (penggunaan PDB) terdiri atas tiga komponen 

yaitu, Konsumsi (C), Investasi (I) dan Pengeluaran Pemerintah (G). 

Terjadi kenaikan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Perusahaan, 

dan Pengeluaran Pemeritah akan menyebabkan kenaikan produksi barang 
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dan jasa. Kenaikan barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Athaillah pada tahun 

2013 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi Aceh”. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumsi 

rumah tangga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

dimana variabel PDRB yang mempengaruhi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Demikian juga 

dengan konsumsi pemerintah juga memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi, selanjutnya investasi pemerintah juga memberikan 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang sudah 

dijelaskan maka dapat dilihat hubungan antara variabel indepeden 

terhadap dependen sebagai berikut: 

  a). Ho: Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran 

Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2008-2016 secara 

simultan. 

  b). H4: Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran 

Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2008-2016 

secara simultan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

secara kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandasan pada filafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
84

 

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan 

dengan dengan menggunakan literartur (kepustakaan) yaitu penelitian 

yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan 

penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator 

makro ekonomi yaitu tentang konsumsi rumah tangga, investasi (PMTB) 

dan pengeluaran pemerintah, juga tentang pertumbuhan ekonomi Kota 

Bandar Lampung, data dari dinas terkait seperti data dari Badan Pusat 

Statitistik (BPS), serta data dari jurnal dan artikel.
85

 Yang berkaitan 
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dengan data konsumsi rumah tanggga, investasi (PMTB) dan  pengeluaran 

pemerintah, serta pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.   

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat asosiatif (hubungan), 

yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih, dimana penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas yaitu Konsumsi 

Rumah Tangga, Investasi (PMTB) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap 

variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Dengan penelitian ini dapat 

di bangun teori yang dapat berfungsi utuk menjelaskan, meramalkan dan 

mengontrol data. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, peneliti ini menggunakan data 

kuantitatif. Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis pengaruh 

Konsumsi Sektor Rumah Tangga, Investasi (PMTB) dan Pengeluaran 

Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung periode 

2008-2016 di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Untuk mengumpulkan data 

dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lainnya yang bukan 

merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh peneliti tertentu. Data 

sekunder dapat berasal dari data-data Badan Pusat Statistik (BPS), selain itu 

data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber diluar instansi yang 
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dipublikasikan seperti Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Perpustakaan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurnal, artikel, Al-Qur’an dan 

Al-Hadis dan internet. Dalam hal ini berkaitan dengan penelitian ini. 

Data yang digunakan berupa data time series dari tahun 2008-2016 yaitu 

yang terdiri dari data PDRB Kota Bandar Lampung berdasarkan harga konstan 

tahun 2000. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data dan informasi 

penelitian ini menggunakan metode. 

1. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan 

melihat, membaca, mempelajari, dan mencatat yang sudah ada 

hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan 

mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti 

total Konsumsi Rumah Tangga, total Investasi (PMTB) dan total 

Pengeluaran Pemerintah, serta Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar 

Lampung tahun 2008-2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Kota Bandar Lampung. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data 

dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, 
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maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat 

memberikan informasi mengenai penelitian ini.
86

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
87

 Menurut Kuncoro, 

populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, 

objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau 

menjadi objek penelitian.
88

 Populasi dalam penelitian ini adalah adalah data 

yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu Produk Domestik Regional 

Bruto Kota Bandar Lampung menurut pengeluaran.  

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 

Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau 

kriteria tertentu.
89

 Dalam penentuan menggunakan Purposive Sampling maka 

ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan yaitu seluruh data 

yang masih tersedia dan dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandar 

Lampung yaitu data dalam bentuk laporan Produk Domestik Regional Bruto 

Kota Bandar Lampung menurut pengeluaran dan yang diambil menjadi sampel 

yaitu 9 tahun terakhir dari tahun 2008-2016. 

                                                             
            

86
 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Buana Press, 2015), h. 157. 

            
87

 Ibid. h..80. 

             
88

 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta: 

Erlangga, 2013), h. 118. 

       89 Sugiyono, Op.Cit, h. 85. 
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 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
90

 Dalam hal ini penulis menggunakan sampel sembilan tahun 

terakhir yaitu tahun 2008-2016. 

E. Definisi Operasional Variabel  

Penelitian menggunakan tiga variabel yaitu variabel dependen dan satu 

variabel independen. 

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

      Variabel terikat (dependen) sering disebut sebagai variabel output, 

kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel 

terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang di pengaruhi atau 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. 

2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

     Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah data Konsumsi 

Rumah Tangga, Investasi (PMTB) dan Pengeluaran Pemerintah yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 

     Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Skala Rasio. Dimana Skala Rasio merupakan skala interval dan memiliki 

nilai dasar (based value) yang tidak dapat dirubah. Data yang dihasilkan 

dari skala rasio disebut data rasio dan tidak ada pembatasan terhadap alat 

                                                             
       

90
 Ibid, h. 81. 
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uji statistik yang sesuai. Variabel yang diukur dengan skala rasio disebut 

variabel matrik. Sehingga skala pengukuran variabel yang cocok dalam 

penelitian ini adalah rasio Rupiah (Rp) dan presentase (%). 

Tabel 3. 1 

Daftar Operasional Variabel 

 

 

Variabel 

 

 

Indikator 

 

Rumus 

Skala 

Pengukuran 

Variabel 

 

Referensi 

Konsumsi  

Rumah 

Tangga (X1) 

Total 

pengeluaran 

konsumsi 

rumah 

tangga 

 

C= a + bYd 

 

Rupiah 

(Rp) 

Sadono Sukirno, 

“Makroekonomi 

Teori Pengantar 

Edisi Ketiga”, 

Jakarta: 

Rajawali 

Pers,2015. 

Pengeluaran 

Pemerintan 

(X2) 

 

 

Total 

pengeluaran 

pemerintah 

Pengeluaran 

konsumsi 

pemerintah adh 

konstan dihitung 

dengan 

menggunakan 

metode deflasi 

 

Rupiah 

(Rp) 

Katalog BPS, 

PDRB Kota 

Bandar lampung 

Menurut 

Pengeluaran. 

Investasi (X3) Total 

Investasi/Pe

mbentukan 

Modal Tetap 

Bruto 

(PMTB) 

 

AE=C+I 

 

Rupiah 

(Rp) 

Sadono Sukirno, 

“Makroekonomi 

Teori Pengantar 

Edisi Ketiga”, 

Jakarta: 

Rajawali 

Pers,2015. 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

 

 

 

Total PDRB 

atas harga 

konstan 

menurut 

pengeluaran 

Perhitungan 

PDRB atas harga 

konstan menurut 

pengeluaran: 

dihitung dengan 

menjumlahkan 

nilai penggunaan 

akhir dari barang 

dan jasa yang di 

produksi di 

dalam negeri 

 

Persen 

 (%) 

Robinson 

Taringan, 

“Ekonomi 

Regional Teori 

dan Aplikasi 

Edisi Revisi”, 

(Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 

2014) 
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F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen. Analisis regresi berganda biasa berupa 

garis lurus (linier) dan non linier. Sementara analisis regresi pada penelitian ini 

adalah regresi linier berganda yaitu regresi yang melibatkan lebih dari satu 

variabel (X) yaitu Konsumsi Rumah Tangga, Investasi (PMTB) dan 

Pengeluaran Pemerintah dan satu variabel (Y) yaitu  Pertumbuhan Ekonomi. 

1.  Uji Asumsi Klasik  

Alat yang digunakan adalah uji asumsi Klasik yaitu untuk 

mengetahui apakah terdapat masalah dalam di dalam data regresi. Uji 

asumsi Klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

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

Ada empat pengujian dalam uji asumsi Klasik yaitu: 

a). Uji Normalitas 

     Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal atau tidak. Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki 

data yang berdistribusi normal. Output Eviews menyatakan bahwa 

nilai Jarque Bera Test (<2), maka data tidak terdistribusi secara 
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normal. Kemudian nilai Probability (>5%) sehingga dapat 

diartikan bahwa data berdistribusi normal.
91

 

b). Uji Multikolinieritas 

     Multikolinieritas ditemukan oleh Ragner Frish tahu 1934. 

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Apabila terjadi multikolinieritas atau hubungan linier 

yang sempurna (perfect) atau pasti (exact) di antara beberapa atau 

semua variabel bebas dari suatu model regresi, maka akibatnya 

akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas 

terhadap variabel yang dijelaskan. Hasil output Eviews dapat 

dinyatakan dengan melihat Contered VIF, apabila nilai VIF tidak 

lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas.
92

 

c). Uji Autokorelasi 

     Uji Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) antara anggota 

seringkali observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji 

autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (t-1). Hasil 

Eviews menyatakan bahwa apabila nilai Prob. Chi-Square sebesar 

                                                             
      

91
 Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS, h. 21-30 

      
92

 Mansuri, Modul Pratikum Eviews 9, (Jakarta: Universitas Borobudur, 2016), h. 31. 
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(>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung 

masalah autokorelasi. 

d). Uji Heteroskedastisitas  

     Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regersi terjadi ketidaksamaan variance dan residual atau 

pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Beberapa metode untuk 

mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas adalah: 

1) Uji White 

2) Uji Park 

3) Uji Glajser 

Hasil Eviews menyatakan apabila nilai Prob. Chi-Square sebesar 

(>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung 

masalah heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a). Uji F atau Uji Simultan 

     Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini 

dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan 

dengan nilai a (5 %) pada tingkat derajat 5 %. Pengambilan 

kesimpulannya adalah dengan melihat nilai sig a (5%) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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1) Jika nilai Sig < a  maka Hₒ ditolak 

2) Jika nilai Sig > a maka Hₒ diterima. 

b). Uji T atau Uji Parsial 

     Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan 

derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan  

melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai a (5%) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika nilai Sig < a maka Hₒ ditolak 

2) Jika nilai Sig > a maka Hₒ diterima. 

c). Koefisien Determinasi 

     Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi 

untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya 

(R2). Jika determinasi totalnya (R2) yang diperoleh mendekati satu 

(1) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut 

menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya jika determinasi (R2) makin mendekati 0 (nol) maka 

semakin lemah variabel-variabel bebas terhadap terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung. 

Oleh 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 5º20’sampai 

dengan 5º30’lintang selatan dan 105º28’ sampai dengan 105º37’ 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 Km
2
 yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 

kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.  
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.  

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan.
93

 

2. Topografi 

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter 

diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari : 

a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan 

Panjang. 

b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara.  

c. 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.  

d. 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 

                                                             
      93 Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, tahun 2017, www. 

Bandarlampungkota.bps.go.id, h. 40. 
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total wilayah, 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.
94

 

3. 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 Kota nya 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 

                                                             
      94 Ibid, h.40 
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Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar 

Lampung. 

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, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 

kecamatan dan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah 

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.
95

 Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar 

                                                             
      95 Ibid, h.41 
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Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-

turut sebagai berikut . 

Tabel 4. 1 

Daftar Walikota Bandar Lampung Beserta Periode Jabatan 

 

No    Nama Walikota/KDH Tingkat II Periode Jabatan 

1 Sumarsono periode 1956-1957 

2 H. Zainal Abidin P.A periode 1957-1963 

3 Alimudin Umar, SH periode 1963-1969 

4 Drs.H.M.Thabrani Daud periode 1969-1976 

5 Drs. H. Fauzi Saleh periode 1976-1981 

6 Drs.H.Zulkarnain Subing periode 1981-1986 

7 Drs.H.A Nurdin Muhayat periode 1986-1995 

8 Drs. H. Suharto periode 1986-1995 

9 Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd. periode 2006-2010 

10 Drs. H. Herman HN, MM periode 2010 s.d. sekarang 

Sumber : Bandar Lampung Dalam Angka 2017 

4. Perkembangan Penduduk Kota Bandar Lampung 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di 

suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu 

sebaliknya. Pembangunan ekonomi tidak akan berlangsung secara 

berkesinambungan apabila tidak didukung oleh penduduk yang memiliki 

kemampuan dan semangat kerja yang tinggi, sehingga mampu 

menggerakan aktivitas dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang 

tersedia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset suatu wilayah 

dalam bidang ekonomi secara tepat. Berikut data pertumbuhan penduduk 

Kota Bandar Lampung: 
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Tabel 4. 2 

Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2016 

 

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2008 822.188 

2009 833.517 

2010 881.801 

2011 891.374 

2012 902.885 

2013 942.039 

2014 960.695 

2015 979.287 

2016 997.728 

 Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 (Data 

Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung 

dalam kurun waktu 2008 s.d 2016 jumlahnya selalu meningkat setiap 

tahunnya. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung 

sebesar 822.188 jiwa dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 

2016 yaitu sebesar 997.728 jiwa. 

B. Gambaran Hasil Penelitian 

Penelitian ini menganalisis pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi 

(PMTB), dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Bandar Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

data Times Series atau rentang waktu mulai dari tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2016. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perangkat lunak (software) komputer Eviews 8 dengan metode analisis regresi 

linier berganda. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana gambaran 

perkembangan secara umum dari pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK), 
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pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan, investasi 

(PMTB) dan pengeluaran pemerintah Kota Bandar Lampung dari tahun ke 

tahun. 

1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan 

perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu indikator untuk menilai 

keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi berkembangnya 

ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. 

Dalam pembahasan ini akan diperhatikan berapa besar pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bandar Lampung dari tahun 2008-2016 dimana data yang 

digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah data PDRB atas 

dasar harga konstan tahun dasar 2000. Perkembangan PDRB untuk Kota 

Bandar Lampung selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 terus 

mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB di Kota 

Bandar Lampung dari tahun 2008-2016 secara umum dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 



87 

 Tabel 4. 3  

Perkembangan (PDRB) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2016 

 

 

Tahun 

PDRB Berdasarkan 

Harga Konstan 2010 

Menurut Pengeluaran 

(Juta Rp) 

Laju 

Pertumbuhan 

(%) 

2008 5.802.308 6,93 

2009 6.151069 6,01 

2010 22.409.557 6,33 

2011 23.818.685 6,29 

2012 25.403.655 6,65 

2013 27.123.917 6,77 

2014 29.036.173 7,05 

2015 30.873.560 6,33 

2016 32.859.032 6,43 

    Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 

Dari tabel 4.3 di atas, diperoleh gambaran umum pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai di Kota Bandar Lampung dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2016 terus meningkat. Meskipun peningkatan setiap tahunnya 

tidak terlalu banyak tetapi PDRB di Kota Bandar Lampung terus 

menunjukan arah yang  positif selama kurun waktu sembilan tahun, rata-rata 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung sebesar 5,09% pertahun. 

Ini memberikan indikasi besarnya pengaruh perekonomian Kota Bandar 

Lampung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. 

2. Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandar Lampung 

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam 

perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah 

tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan 

sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan 

sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi 
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yang dilakukan oleh sektor institusi lain. Adapun perkembangan konsumsi 

rumah tangga Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2008 sampai 

dengan 2016 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 

Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandar Lampung 

Tahun 2008-2016 

Tahun Konsumsi 

Rumah Tangga 

(Juta Rp) 

 

Laju  

Pertumbuhan  

(%) 

2008 2.552.572 7,46 

2009 2.752.493 7,83 

2010 13.566.754 6,60 

2011 14.429.771 6,36 

2012 15.368.936 6.63 

2013 16.373.777 6,41 

2014 17.671.730 7,60 

2015 18.864.235 7.08 

2016 20.048.095 6,28 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, PDRB Menurut Pengeluaran 

tahun 2017(Data Diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.4, di atas dalam kurun waktu 2008-2012 dapat 

diketahui bahwa pendapatan atau PDRB Kota Bandar Lampung dari sisi 

penggunaan/pengeluaran sebagaian besar digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi khususnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. 

Namun pertumbuhan riilnya sedikit menurun. Porsi komponen konsumsi 

rumah tangga selama periode tersebut rata-rata sebesar 47,62 persen per 

tahun. Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga pada kurun 

waktu 2008-2012 meningkat dengan rata-rata sebesar 6,98 persen per tahun. 

Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 7,83 persen dan 

terendah di tahun 2011 yakni 6,36 persen.   
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Dalam kurun waktu 2012-2016 konsumsi rumah tangga mengalami 

peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh berlaku) maupun riil (adh 

konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah 

tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai 

konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi 

rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016 

masih berfluktuatif, namun selalu di atas 60 persen.  

Setelah membahas secara umum bahwa nilai PDRB pengeluaran 

konsumsi akhir rumah tangga terus menunjukan hal yang positif (meningkat 

setiap tahunnya). Secara rata-rata dari tahun 2008 s.d 2016, nampak pada 

struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Bandar Lampung, bahwa 

konsumsi bukan makanan cenderung lebih tinggi dibandingkan konsumsi 

makanan. Proporsi untuk bukan makanan pada masing-masing tahun 

mencapai 54,03 persen (2010), 52,87 persen (2011), 52,42 persen (2012), 

51,96 persen (2013), 52,94 persen (2014), dan 53,83 persen (2015), serta 

54,75 persen (2016). 

Pengeluaran untuk non-makanan menjadi semakin penting sebagai 

akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam 

masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk 

pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat 

transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan 
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wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan 

sebagainya. 

3. Investasi (PMTB) Kota Bandar Lampung 

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan 

mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi 

disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks 

PDB/PDRB, aktivitas investasi ini tercermin pada komponen Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB erat kaitannya 

dengan keberadaan aset tetap (Fixed Asset) yang erat yang dilibatkan dalam 

proses produksi. 

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian 

PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari 

pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Berikut 

perkembangan investasi (PMTB) Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 

2008 s.d 2016 : 
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Tabel 4. 5 

Perkembangan Investasi (PMTB) Kota Bandar Lampung Tahun  

2008-2016 

Tahun Investasi 

(Juta Rp) 

Laju  

Pertumbuahan (%) 

2008 1.156.841 6,21 

2009 1.172.674 1,37 

2010 7.160.122 6,51 

2011 7.769.657 7,73 

2012 8.335.356 7,28 

2013 8.611.618 3,31 

2014 9.183.694 6,64 

2015 9.677.797 5,38 

2016 10.456.912 8,05 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, PDRB Menurut Pengeluaran 

2017(Data Diolah) 

 

Dari tabe 4.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa perkembangan investasi 

(PMTB) Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 2008-2012 mengalami 

kenaikan dengan laju pertumbuhan PMTB rata-rata 5,38 persen per tahun. 

Berbeda dalam kurun waktu 2012-2016 bahwa secara keseluruhan 

pertumbuhan PMTB melambat dari 7,28 persen (2012), menjadi 3,31 persen 

(2013), kemudian cenderung meningkat secara bertahap menjadi 8,05 

persen (2016). Pertumbuhan investasi (PMTB) pada masing-masing 

komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan 

merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal 

tetap.  

4. Pengeluaran Pemerintah 

Untuk wilayah yang sedang berkembang besarnya nilai pengeluaran 

konsumsi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kemajuan 

perekonomiannya. Pengeluaran pemerintah di berbagai sektor ekonomi akan 
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menggerakan kegiatan ekonomi, utamanya kegiatan di sektor konstruksi dan 

jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah akan lebih efektif jika diarahkan pada 

kegiatan yang dapat mendorong investasi swasta. Jika pengeluaran tersebut 

diprioritaskan untuk kegiatan yang yang konsumtif, maka sasaran 

pengembangan ekonomi akan terhambat. Pemerintah mempunyai peranan 

penting dalam sistem perekonomian, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah Kota Bandar 

Lampung tahun 2008-2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung 

Tahun 2008-2016 

Tahun  Total Konsumsi 

Pemerintah 

(Juta Rp) 

Laju Pertumbuhan(%) 

 

Total Kosumsi       Konsumsi 

  Pemerintah          Perkapita 

2008 1.191.150            0,84                        - 

2009 1.211.441            1,70                        - 

2010 4.670.206            5,58                        -  

2011 5.031.041            7,73                      5,47 

2012 5.319.268            5,73                      3,75 

2013 5.538.065            4,11                      2,03 

2014 5.732.637            3,51                      1,50 

2015 6.531.282           13,93                   11,77 

2016 6.754.129            3,41                      1,50 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, PDRB Menurut Pengeluaran 

2017(Data     Diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, total pengeluaran konsumsi akhir 

pemerintah Kota Bandar Lampung selama sembilan tahun terakhir yaitu dari 

tahun 2008 sampai dengan 2016. Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar 

Lampung terus meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2008 sebesar 

Rp. 1.191.150 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar 
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Rp. 6.754.129. Namun perlu dicermati laju pertumbuhan pengeluaran 

konsumsi akhir pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008 s.d 2016 

tidak serta meningkat namun masih berfluktuatif dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 4,91 persen per tahun. Laju pertumbuhan tertinggi 

terjadi pada tahun 2015 sebesar 13,93 persen dan terendah terjadi pada 

tahun 2009 sebesar 0,84 persen. 

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan 

dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). 

Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah harus 

ditunjukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak 

langsung. Pengeluaran pemerintah secara total menunjukan peningkatan, hal 

ini diikuti oleh oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah 

perkapita. Peningkatan tersebut menunjukan adanya peningkatan 

pengeluaran konsumsi pemerintah secara secara kuantitas. Pertumbuhan 

tertinggi untuk total konsumsi pemerintah sebesar 13,93 persen dan 

konsumsi perkapita sebesar 11,77 persen. 

C. Analisis Data 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

varibel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana 
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dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung 

dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan 

sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk 

menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Uji normalitas 

diantaranya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu histogram dan uji 

Jarque-Bera yang dapat dilihat pada gambar  : 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

0

1

2

3

-0.02 -0.01 0.00 0.01

Series: Residuals

Sample 2008 2016

Observations 9

Mean       0.000000

Median   0.003883

Maximum  0.012389

Minimum -0.016390

Std. Dev.   0.010742

Skewness  -0.253217

Kurtosis   1.489152

Jarque-Bera  0.952176

Probability  0.621209

Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018) 
 

Berdasarkan gambar hasil olahan data menggunakan program 

Eviews 8, diperoleh hasil bahwa nilai Jb (Jarque-Bera) sebesar 0.952176 

dan nilai Probabilitas sebesar 0.621209 (>5%), dengan demikian dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara  

normal. 
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b. Uji  Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk melihat terdapat gangguan 

atau tidak terhadap data di mana multikolinieritas terjadi apabila ada 

korelasi antar variabel independen. Dengan demikian uji ini dilakukan 

agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinieritas. Untuk 

menguji ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 

kolom Centered VIF. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Adapun hasil dari pengolahan 

data adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

  

 

Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018)  

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas menunjukan bahwa 

nilai Contered VIF variabel X1 (3,1092), X2 (4,0097) dan X3 (1,9610) 

kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 

Variance Inflation Factors  

Date: 04/06/18   Time: 21:02  

Sample: 2010 2016  

Included observations: 7  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  5.357897  65.33857  NA 

X1  0.041261  82.07232  3.109231 

X2  0.105104  219.6042  4.009736 

X3  0.049533  99.62344  1.961043 
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penelitian ini tidak terdapat hubungan linier antara ketiga variabel atau 

tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara sesama 

variabel bebas yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode sebelumnya (t-1). Pengujian terhadap gejala 

autokorelasi dapat dilakukan dengan metode Breusch-Godfrey atau lebih 

umum dan dikenal dengan uji langrange multiplier (LM). Adapun hasil 

dari pengolahan data sebagai berikut : 
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Tabel 4. 8 

Hasil Uji Atokorelasi 

 

 

 

 

 Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018) 

Berdasarkan hasil uji atokorelasi Breusch-Godfrey dengan 

menggunakan Eviews 8, dapat diketahui bahwa nilai Prob. Chi-Square 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 0.051529     Prob. F(2,3) 0.9506 

Obs*R-squared 0.298907     Prob. Chi-Square(2) 0.8612 

     
     

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 04/01/18   Time: 15:03   

Sample: 2008 2016   

Included observations: 9   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

 

 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -0.160724 0.834513 -0.192596 0.8596 

X1 0.075274 0.431268 0.174541 0.8726 

X2 -0.071847 0.345652 -0.207861 0.8486 

X3 0.003692 0.250519 0.014737 0.9892 

RESID(-1) -0.130903 0.970892 -0.134828 0.9013 

RESID(-2) -0.272064 0.848862 -0.320504 0.7696 

     
     

R-squared 0.033212     Mean dependent var 0.000000 

Adjusted R-squared -1.578102     S.D. dependent var 0.010742 

S.E. of regression 0.017247     Akaike info criterion -5.047607 

Sum squared resid 0.000892     Schwarz criterion -4.916124 

Log likelihood 28.71423     Hannan-Quinn criter. -5.331347 

F-statistic 0.020612     Durbin-Watson stat 1.855891 

Prob(F-statistic) 0.999595    
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sebesar 0.8612 (>5%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

tidak mengandung masalah autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Beberapa metode untuk 

mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas adalah: 

1) Uji Park 

Tabel 4. 9 

Hasil Uji Park 

 

Dependent Variable: LOG(RES2)   

Method: Least Squares   

Date: 04/01/18   Time: 15:08   

Sample: 2008 2016   

Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -21.80411 34.81616 -0.626264 0.5586 

X1 10.71072 17.31123 0.618715 0.5632 

X2 -7.354033 11.35597 -0.647592 0.5458 

X3 -3.097785 14.78420 -0.209534 0.8423 

     
     R-squared 0.088202     Mean dependent var -9.458153 

Adjusted R-squared -0.458877     S.D. dependent var 0.847051 

S.E. of regression 1.023102     Akaike info criterion 3.184657 

Sum squared resid 5.233687     Schwarz criterion 3.272313 

Log likelihood -10.33096     Hannan-Quinn criter. 2.995497 

F-statistic 0.161223     Durbin-Watson stat 2.072223 

Prob(F-statistic) 0.918008    

     
         Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018) 

Hasil Eviews 8 menyatakan bahwa nilai Prob. X1 sebesar (0.5632), 

X2 sebesar (0.5458) dan X3 sebesar (0.8423) lebih besar dari 5% (>5%), 
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maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung heteroskedastisitas 

dan lolos uji park. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X1, X2, dan X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 

tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat 

dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila 

nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak. 

Adapun hasil dari pengolahan data sebagai berikut: 

Tabel 4. 10 

Hasil Uji T dan F 

Dependent Variable: Y 

Method: Least Squares 

Date: 04/01/18   Time: 14:51 

Sample: 2008 2016 

Included observations: 9 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.961512 0.462372 4.242280 0.0082 

X1 1.008479 0.229900 4.386600 0.0071 

X2 -0.397289 0.150812 -2.634339 0.0463 

X3 0.305295 0.196340 1.554928 0.1807 

     
     R-squared 0.999749     Mean dependent var 16.78005 

Adjusted R-squared 0.999599     S.D. dependent var 0.678268 

S.E. of regression 0.013587     Akaike info criterion -5.458276 

Sum squared resid 0.000923     Schuwarz criterion -5.370620 

Log likelihood 28.56224     Hannan-Quinn criter. -5.647436 

F-statistic 6643.591     Durbin-Watson stat 1.788778 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018) 
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Berdasarkan hasil uji f dapat dilihat pada tabel 4.10 di atas, maka 

diperoleh nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0,000000 lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang diestimasi layak untuk menjelaskan pengaruh konsumsi 

rumah tangga, investasi (PMTB), dan pengeluaran pemerintah terhadap 

variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan variabel X1 (Konsumsi Rumah Tangga), X2 (Investasi), dan 

X3 (Pengeluaran Pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi) Kota Bandar 

Lampung pada tahun 2008-2016. 

b. Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

pada Konsumsi Rumah Tangga, Investasi (PMTB), dan Pengeluaran 

Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Uji 

t dapat dilihat pada tabel 4.10 di atas. Apabila nilai Prob. t hitung 

(ditunjukan pada Prob.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 

(yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan apabila nilai 

Prob. t hitung lebih besar dari nilai kesalahan 0,05 dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan pada Tabe 4.10 bahwa nilai Prob. t hitung dari 

variabel X1 (Konsumsi Rumah Tangga) sebesar 0,0071 lebih keci dari 

0,05 (0,0071<0,05), sehingga variabel X1 (Konsumsi Rumah Tangga) 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pertumbuhan 

Ekonomi). Variabel X2 (Investasi) memperoleh nilai Prob. t hitung 

sebesar 0,0463 lebih kecil dari 0,05 (0,0463<0,05), dengan demikian 

variabel X2 (Investasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi). Berbeda dengan variabel X3 

(Pengeluaran Pemerintah) memperoleh nilai Prob. t hitung sebesar 

0,1807 lebih besar dari 0,05 (0,1807>0,05), dengan demikian variabel X3 

(Pengeluaran Pemerintah) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Y (Pertumbuhan Ekonomi). 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan 

sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-Square atau 

Adjusted R-Square.  

Nilai R-Square pada tabel 4.10 besarnya adalah 0,999749 

menunjukan bahwa proporsi pengaruh variabel X1 (Konsumsi Rumah 

Tangga), X2 (Investasi) dan X3 (Pengeluaran Pemerintah) sebesar 

99,97%, sedangkan sisanya 0,03% (100% - 99,97%) dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak ada didalam model regresi. 
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D. Pembahasan  

1. Pengaruh Secara Parsial Konsumsi Rumah Tangga, Investasi (PMTB) 

dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2016  

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen 

secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat 

pengaruh variabel konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung 

periode 2008-2016, akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2016 

Hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikan tigkat konsumsi 

rumah tangga sebesar 0,0071 lebih kecil bila dibandingkan dengan a 

(0,05), sehigga Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian variabel 

konsumsi rumah tangga (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. 

Menurut Guritno Mangkoesoebroto, Pengeluaran konsumsi 

rumah tangga merupakan nilai belanja yang dilakukan oleh rumah 

tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun 

tertentu. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan 

untuk membeli makanan, pakaian, biaya jasa pengangkutan, membayar 

pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. 
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Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Keputusan rumah tangga dipengaruhi keseluruhannya oleh 

perilaku baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan 

konsumsi rumah tangga untuk jangka panjang adalah penting karena 

peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk analisa 

jangka pendek peranannya penting dalam menentukan permintaan 

agregat. 

Berdasarkan struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Bandar 

Lampung dari tahun 2008-2016 menunjukan peningkatan signifikan hal 

ini terjadi akibat melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis 

barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor). 

Selain itu, tentunya tidak terlepas dari pemulihan kondisi perekonomian 

yang tengah terjadi yang secara tidak langsung juga mendorong rumah 

tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan 

konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Adapun 

struktur penggunaan konsumsi rumah tangga di Kota Bandar Lampung 

tahun 2008-2016 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 11 

Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bandar 

Lampung Tahun 2010-2012 (Rp) 

 

Komponen 

Pengeluaran 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Makanan,Minuman 

     dan Rokok 

- 

 

- 6.199.309 6.546.737 6.941.194 

2. Pakaian dan  

Alas Kaki 

- -    834.537    855.901    925.080 

3. Perumahan,Perkaka

s,Perlengkapan dan 

Penyelengaraan 

Rumah Tangga 

- -    990.584 1.050.539 1.100.584 

4. Kesehatan dan 

Pendidikan 

- -    866.284    935.040 1.014.219 

5. Transportasi,Komu

nikasi,Rekreasi dan 

Budaya 

- - 2.978.131 3.217.813 3.430.319 

6. Hotel dan Restoran - - 1.362.684 1.406.385 1.523.409 

7. Lainnya - -      335.22    417.557    452.131 

      

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bandar Lampung 2017 (Data Diolah) 

Berdasarkan tabel 4. 11 di atas, bahwa pola konsumsi akhir 

rumah tangga Kota Bandar Lampung pada tahun 2008 s.d 2012 

menunjukan tarik menarik antara kebutuhan atas makanan dan non 

makanan. Pengeluaran untuk kebutuahan non makanan menjadi sangat 

penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi 

sosial masyarakat. pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya 

pendidikan, pembelian alat perlengkapan elektronik, pembelian alat 
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transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, 

perjalanan wisata, restoran, sewa tempat tinggal, jasa hiburan dan 

sebagainya. 

Dilihat dari pertumbuhan rill nya, pengeluaran rumah tangga 

untuk kelompok makanan menunjukan kecenderungan meningkat 

dengan masing-masing sebesar 5,6 persen (2011), 6,03 persen (2012). 

Tabel 4. 12 

Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bandar 

Lampung Tahun 2013-2016 (Rp) 

 

Komponen 

Pengeluaran 

2013 2014 2015 2016 

1. Makanan,Minuman 

     dan Rokok 

7.408.901 7.892.895 8.306.126 8.738.875 

2. Pakaian dan  

Alas Kaki 

   972.993 1.063.574 1.093.932 1.147.972 

3. Perumahan,Perkakas, 

Perlengkapan dan 

Penyelengaraan 

Rumah Tangga 

1.154.228 1.261.179 1.361.697 1.425.786 

4. Kesehatan dan 

Pendidikan 

1.080.817 1.173.737 1.267.755 1.345.595 

5. Transportasi,Komu

nikasi,Rekreasi dan 

Budaya 

3.619.825 4.034.836 4.434.071 4.860.185 

6. Hotel dan Restoran 1.651.910 1.705.186 1.881.334 1.998.541 

7. Lainnya    485.105    496.322    519.320    530.141 

     

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bandar Lampung 2017 

(Data Diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.12 di atas, secara rata-rata dari tahun 2013 

s.d 2016 nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota 

Bandar Lampung, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi 

dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi untuk bukan makanan pada 

masing-masing tahun mencapai 51,96 persen (2013), 52,94 persen 

(2014), 53,82 persen (2015), serta 54,75 persen (2016). 

Terjadinya peningkatan pengeluaran konsumsi, baik pangan 

maupun non pangan dalam perekonomian Kota Bandar Lampung 

periode 2008-2016 merupakan indikasi terjadinya peningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan penduduk serta rumah tangga di Kota Bandar 

Lampung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Syaifuddin, Adi Bhakti dan Rahma Nurjanah bahwa pengeluaran 

konsumsi sektor rumah tangga dalam perekonomian Provinsi Jambi 

baik pagan maupun non pangan selalu meningkat, namun pengeluaran 

untuk non pangan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pangan. 

Dengan demikian dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan 

konsumsi baik pangan maupun non pangan dapat meningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan penduduk di Provinsi Jambi. 

Terjadinya peningkatan konsumsi rumah tangga di Kota Bandar 

Lampung antara lain ditandai oleh adanya peningkatan pendapatan 

perkapita penduduk Kota Bandar Lampung. Adapun perkembangan 

pendapatan perkapita Kota Bandar Lampung tahun 2008-2016 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 13 

Pendapatan Perkapita Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2016 

 

                     

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 (Data Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, bahwa pada tahun 2008 

pendapatan perkapita penduduk Kota Bandar Lampung sebesar 

25.511.000 rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi 

32.933.858 rupiah. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kota 

Bandar Lampung tersebut telah mendorong terjadinya peningkatan daya 

beli, sehingga pengeluaran konsumsi penduduk dan rumah tangga 

menjadi semakin meningkat, tidak hanya untuk pangan tetapi juga non 

pangan. Di samping itu peningkatan pendapatan perkapita penduduk 

Kota Bandar Lampung tersebut juga telah diikuti oleh terjadinya 

peningkatan kebutuhan tidak hanya dalam bentuk kuantitas tetapi juga 

kualitas serta keragaman konsumsi baik pangan maupun non pangan. 

Semakin besar pendapatan rumah tangga yang dimiliki 

seseorang maka semakin besar pula tingkat pengeluaran konsumsi, dan 

jika tingkat pengeluaran konsumsi naik maka akan berpengaruh positif 

Tahun Pendapatan perkapita 

(Rp) 

2008 25.511.000 

2009 25.835.000 

2010 26.128.000 

2011 26.338.721 

2012 25.571.702 

2013 28.826.457 

2014 30.224.132 

2015 31.526.570 

2016 32.933.858 
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terhadap pertumbuhan ekonomi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi 

saat ini (current consumption) sangat dipengaruhi oleh pendapatan 

disposabel saat ini (current disposable income). Menurut Keynes, ada 

batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. 

Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat 

pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi 

otonomus (autonomous consumption). Jika pendapatan meningkat, 

maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan 

konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposabel. 

Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Deprianto, Asrizal dan Julianis yang 

menyatakan bahwa secara parsial konsumsi rumah tangga berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. 

Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan perkembangan konsumsi 

berarti telah terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. 

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa akan memaksa 

perekonomian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. 

Peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardiningsih Arifin 

yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga secara parsial 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kota Makasar. 
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b. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Bandar Lampung Tahun 2008-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi 

menunjukan bahwa nilai signifikan variabel investasi sebesar 0,0463 

bila dibandingkan dengan taraf signifikansi a (0,05), menunjukan nilai 

signifikansi lebih kecil  dibandingkan taraf signifikansi (0,0463<0,05) 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung periode tahun 

2008-2016. 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa perkembangan 

investasi (PMTB) di Kota Bandar Lampung tahun 2008 s.d 2016 

mengalami peningkatan namun, laju pertumbuhannya tidak serta 

meningkat melainkan masih berfluktuatif. Adapun perkembangan dan 

struktur  investasi di Kota Bandar Lampung tahun 2008-2016 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 14 

Perkembangan dan Struktur Investasi (PMTB) Kota Bandar   

Lampung Tahun 2008-2016 

Tahun Bangunan Non Bangunan 

2008 - - 

2009 - - 

2010 5.986.657 1.173.465 

2011 6.193.594 1.576.063 

2012 6.411.874 1.923.482 

2013 6.639.475 1.972.144 

2014 7.184.998 1.998.696 

2015 7.422.494 2.225.303 

2016 7.986.876 2.470.036 

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bandar Lampung 

2017 (Data Diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 4. 14 bahwa pertumbuhan investasi (PMTB) 

pada tahun 2008 s.d 2016 masing-masing komponen sangat bervariasi 

antar tahunnya dan sub komponen bangunan merupakan komponen 

dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. 

Kenaikan perkembangan investasi mengindikasikan telah 

terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. 

Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat 

terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. 

Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan 

peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila 

terjadi penurunan perkembangan investasi maka pertumbuhan ekonomi 

juga akan mengalami penurunan karena penurunan perkembangan 

investasi mengindikasikan telah terjadinya penurunan penanaman 

modal atau pembentukan modal. 
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Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Siti Hardiningsih Arifin yang menyatakan bahwa 

investasi memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makasar. Selain itu hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Deprianto, Asrizal dan Julianis yang menyatakan bahwa investasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Padang. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Harrod-Domard dalam Sukirno yang menyatakan bahwa dalam 

ekonomi dua sektor, investasi harus mengalami kenaikan agar 

perekonomian mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan dan 

pertambahan investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan 

pengeluaran agregat. 

Menurut Sukirno dalam Sayekti kegiatan investasi 

memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan 

ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan 

meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber 

dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi yaitu: (1). Investasi 

merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga 

kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan 

nasional dan kesempatan kerja, (2). Pertambahan barang modal sebagai 
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akibat investasi akan menambah kapasitas produksi, (3). Investasi 

selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. 

c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2016 

Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar 

dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 

Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran 

lancar dan pos pengeluaran kapital. Pengeluaran rutin pada dasarnya di 

keluarkan untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, 

meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi 

(subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga utang 

pemerintah, serta pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran 

pembangunan adalah pengeluaran yang sifatnya menambah modal 

masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan lagi menjadi 

pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan 

bantuan proyek.  

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi 

menunjukan bahwa nilai signifikan variabel pengeluaran pemerintah 

sebesar 0,1807 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi a (0,05), 

menunjukan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan taraf 

signifikansi (0,1807>0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah 



113 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung periode 2008-2016. 

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia 

Hadji Ali  yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan di Provinsi Manado serta di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan dengan Syaifuddin yang 

menyatakan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Jambi. 

Sehingga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh M.Zahari yang menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana 

pengeluaran pemerintah ditunjukan untuk kegiatan pembangunan 

ekonomi suatu daerah sehingga dapat memberikan efek positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula tidak sejalan dengan 

teori yang di kemukakan Rostow dan Musgrave dimana dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan antara tahapan pembangunan ekonomi 

dengan tahapan pengeluaran pemerintah. Tahapan yang dimaksud 

terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap awal, menengah dan lanjutan. 

Pada waktu tahap awal pertumbuhan ekonomi dibutuhkan porsi 

investasi yang besar dari pemerintah. Dalam tahap ini investasi tersebut 

akan dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada bidang 

yang dinilai penting. Pada tahap menengah dibutuhkan investasi dari 
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sektor pemerintah dan sektor swasta dan pada tahap lanjutan, aktivitas 

pemerintah berubah dari penyediaan prasarana ke aktivitas sosial seperti 

program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan dan lainnya. 

Jadi, teori hubungan pengeluaran pemerintah dengan 

pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan oleh Rostow dan Musgrave dan 

penelitian yang dilakukan oleh M.Zahari dan Achmad Sjafii tidak 

berlaku dengan kondisi yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Dimana 

dikatakan oleh M.Zahari dan Achmad Sjafii bahwa pengeluaran 

pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 

mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan 

ekonomi maupun konsumsi pemerintah lokal yang mempunyai peran 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikannya 

di bidang pembangunan manusia seperti pengeluaran pemerintah di 

bidang kesehatan dan pendidikan.  

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, konsumsi pemerintah 

Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2008-2016 selalu 

mengalami peningkatan namun proporsi terhadap PDRB tidak serta 

meningkat. Peningkatan pengeluaran pemerintah tersebut disebabkan 

untuk memenuhi kelengkapan aparatur pemerintah seperti belanja 

pegawai guna menunjang dan memperlancar tugas, kerja dan fungsi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan 

demikian pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Adapun 
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sumber lain yang menunjukan realisasi pengeluaran atau belanja daerah 

Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

       Tabel 4. 15 

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun  

2008-2016 

Tahun Belanja  

Tidak Langsung 

Belanja  

Langsung 

2008   462.718.129   316.059.386 

2009   529.223.514   307.447.464 

2010 649.412.523,77   278.758.117,71 

2011 755.362.215,54   399.266.378,20 

2012 807.464.932,18   657.523.994,71 

2013 939.509.394,39   804.350.470,88 

2014 944.850.740,18   854.625.165,23 

2015 1.019.290.069,00   738.129.793,00 

2016 1.033.425.230,16   722.433.345,12 

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 

(Data Diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4. 15 dapat diketahui bahwa realisasi belanja 

pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan tinjauan keuangan 

daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2008 s.d 2016 

menunjukan belanja tidak langsung lebih besar setiap tahunnya 

dibandingkan belanja langsung. Berdasarkan data statistik keuangan 

daerah Provinsi Lampung bahwa rasio belanja operasi Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Lampung pada tahun 2015 sebesar 76,30 persen 

menunjukan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak untuk 

membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan 

pembangunan fisik. Rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kota Bandar 

Lampung sebesar 88,42 persen, sementara rasio belanja operasi 

terendah yaitu Kabupaten Pesisir Barat  sebesar 59,66 persen. 



116 

2. Pengaruh Secara Simultan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi 

(PMTB) dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2016  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan model 

regresi linier berganda dimana menggunakan Uji Signifikan Simultan (Uji 

F) diperoleh hasil nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0,000000 lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

yang diestimasi layak untuk menjelaskan pengaruh konsumsi rumah 

tangga, investasi (PMTB), dan pengeluaran pemerintah terhadap variabel 

terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

variabel X1 (Konsumsi Rumah Tangga), X2 (Investasi), dan X3 

(Pengeluaran Pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi) di Kota Bandar Lampung 

pada tahun 2008-2016. Maka dapat dikatakan dalam penelitian ini Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Selanjutnya dari analisis regresi linier berganda diperoleh nilai R 

sebesar 0,999749. Hasil ini menunjukan bahwa semua variabel bebas yaitu 

variabel konsumsi rumah tangga (X1), investasi (X2), dan pengeluaran 

pemerintah (X3) mempunyai keeratan hubungan dengan variabel 

pertumbuhan ekonomi (Y) dan memiliki kontribusi sebesar 99,97 persen, 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. 

Dalam perekonomian tiga sektor sisi permintaan agregat 

(penggunaan PDB) terdiri atas tiga komponen yaitu, Konsumsi (C), 
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Investasi (I) dan Pengeluaran Pemerintah (G). Terjadi kenaikan Konsumsi 

Rumah Tangga, Investasi Perusahaan, dan Pengeluaran Pemerintah akan 

menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan barang dan 

jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Athaillah dan Merio Pratama 

dimana dalam penelitiannya bahwa variabel konsumsi rumah tangga, 

konsumsi pemerintah dan investasi berpengaruh positif signifikan secara 

simultan atau secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Analisis Keynes menunjukan tentang pentingnya peranan dari 

permintaan agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan 

diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat 

kegiatan ekonomi. Selain konsumsi rumah tangga, investasi, dan 

pengeluaran pemerintah menurutnya permintaan agregat dapat dibedakan 

ke dalam empat komponen yaitu konsumsi rumah tangga, investasi 

perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto (Y= C+I+G+X-M) 

yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi. 

3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Periode 2008-2016 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi didefenisikan dengan a suistained growth of a right kind of 

output which can contribute to human welfare (pertumbuhan terus-

menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 
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konstribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan pengertian ini, maka 

pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sangat sarat 

nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap 

sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya 

memasukan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan 

membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang 

dimaksudkan dalam Islam adalah the process of allaviating poverty and 

provision of ease, comfort and decency in life (proses untuk mengurangi 

kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila 

dalam kehidupan).  

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam adalah 

sama dengan konvensional, hanya saja ada tambahan unsur zakat dalam 

perhitungan GNP. PDB atau PDRB dalam pembahasan ekonomi Islam 

dapat dijadikan suatu ukuran untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan perkapita masyarakat yang 

menjadi parameter Falah didalamnya.  

Hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2008-2016 menunjukan bahwa total PDRB Kota Bandar Lampung 

terus meningkat dan diikuti dengan pendapatan perkapita yang meningkat 

setiap tahunnya. Pada sisi lain, Islam juga memandang pentingnya 

pemerataan karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan 

kesejahteraan secara menyeluruh terlebih apabila pendapatan dan faktor 

produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, 
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pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi bukan 

menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya pendapatan perkapita tinggi, 

tetapi berbeda dengan kondisi riil, kemiskinan dan pengangguran serta 

kesenjangan tetap tinggi. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin 

dan jumlah pengagguran Kota Bandar Lampung tahun 2008-2016 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 16 

Jumlah Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2016 

 

 

Tahun 

Penduduk Miskin 

 

  Jumlah        Persentase 

2008 130.920            9,36 

2009 123.890           11,22 

2010 128.600           15,41 

2011 121.582           13,61 

2012 117.349           12,65 

2013 102.747           10,85 

2014 102.270           10,67 

2015 101.760           10,33 

2016        -                     -  

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 (Data Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah 

penduduk miskin Kota Bandar Lampung tahun 2008-2016 masih 

berfluktuatif. Dimana pada tahun 2008-2010 jumlah penduduk miskin 

mengalami peningkatan dari 9,36 persen menjadi 15,42 persen, sedangkan 

pada tahun 2011-2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 

dari 12,65 persen menjadi 10,33 persen. 

Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi 

dengan menurunnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2011-2015, 

namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi masih tidak selalu diiringi 
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dengan menurunnya tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung. Hal ini 

menunjukan bahwa masih terdapat ketidaksignifikan pertumbuhan 

ekonomi dalam mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin yang 

dilihat berdasarkan data BPS. Hal ini juga disebabkan oleh tidak 

meratanya distribusi pendapatan. Sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Karl Max yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan 

berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang semakin timpang. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah pada surat Al-Hasyr ayat 7: 

                           

                            

                            

   “Artinya: harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk dari beberapa negeri adalah 

untuk Allah, Rosul, kerabat (Rosul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan 

hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang 

diberikan Rosul kepada kamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 

bagimu maka tinggalkanlah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya”. 

 

   Ayat di atas menekankan perintah untuk mendistribusikan kekayaan 

kepada orang-orang yang mengalami kekuragan harta, karena Islam tidak 

menghendaki terkonsentrasinya harta hanya kepada orang-orang kaya saja, 

tetapi harus merata. 
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Tabel 4. 17 

Jumlah Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung Tahun 2008-

2016 

 

 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 (Data Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dijelaskan bahwa tingkat 

pengangguran terbuka Kota Bandar Lampung tahun 2008-2012 masih 

berfluktuatif sedangkan pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan. 

Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 13,14 

persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 8,51 persen. 

Adanya hubungan positif antara tingkat pengangguran terhadap 

pertumbuhan ekonomi bahwa setiap penurunan tingkat pengangguran 

dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas akan diikuti 

dengan penurunan tingkat kemiskinan. Jika harta banyak yang 

mendapatkan pekerjaan, maka pendapatan yang didapatkan akan 

bertambah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya 

menurunkan tingkat kemiskinan itu sendiri.  

Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah 

pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani. 

 

Tahun 

Jumlah 

pengangguran 

(Jiwa) 

Presentase 

(% 

2008 54.514 13,14 

2009 46.107 10,97 

2010 50.727 11,92 

2011 48.787 12,09 

2012 48.421 12,32 

2013 43.231 10,67 

2014 34,844 8,29 

2015 37.874 8,51 

2016 -  - 
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Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam harus memasukan 

aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan kesejahteraan 

dunia dan akhirat. Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan 

pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang 

tidak alamiah bagi manusia. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, 

haruslah ada sasaran yang dicapai. Diantaranya adalah meningkatkan 

persediaan dan memperluas pemerataan bahan-bahan pokok yang 

dibutuhkan untuk bisa hidup misalnya makanan, perumahan, kesehatan 

serta perlindungan.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, 

Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Bandar Lampung tahun 2008 

sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan regresi linier 

berganda, dapat dinyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama 

variabel konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2008-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0,000000 < 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  Ho ditolak dan H4 diterima. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Athaillah dan Merio 

Pratama pada penelitian terdahulu. 

2. Sedangkan secara parsial dari hasil uji signifikan (uji t) pada variabel 

konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008-2016 dengan nilai signifikan 

0,0071 < 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya, bila 

konsumsi mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka pertumbuhan 

ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya untuk vaiabel 

investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
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ekonomi tahun 2008-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0,0463 < 0,05. 

Dengan demikian Ho ditolak dan H2 diterima. Artinya bila investasi 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka pertumbuhan ekonomi 

juga akan mengalami peningkatn. Sedangkan variabel pengeluaran 

pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

tahun 2008-2016 dengan nilai sebesar 0,1807 > 0,05. Artinya Ho diterima 

dan H3 ditolak. Hal ini disebabkan karena total peningkatan pengeluaran 

pemerintah lebih ditujukan untuk membiayai konsumsi pemerintah sendiri 

dan digunakan untuk membiayai dan memenuhi kelengkapan aparatur 

pemerintah guna menunjang dan memperlancar tugas, kerja dan fungsi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu 

berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukan besarnya variabel 

konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah untuk 

menerangkan variabel dependen pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9997 

atau 99% sesuai dengan teori  bahwa ada hubungan ketiga variabel bebas 

yaitu konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah dan 

sisanya yaitu 0,1% dipengaruhi oleh faktor makro lainnya seperti ekspor 

neto dan perubahan inventori. 

3. Pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya 

keadilan sosial secara kekal. Dalam Islam tidak memperkenankan 

konsumsi yang melampaui batas dan memaksakan pengorbanan yang tidak 

alamiah bagi manusia. Dalam ekonomi Islam fungsi konsumsi terikat pada 

prinsip yang dinyatakan oleh Rosulullah SAW bahwa hakekat kepemilikan 
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bagi seseorang ialah apa yang dimakan dan apa yang dikeluarkan zakat, 

infak dan sedekah. Di sisi lain Islam memandang bahwa investasi 

merupakan kegiatan mualamalah, karena dengan berinvestasi harta yang 

dimiliki menjadi lebih produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Selain itu 

Islam memandang bahwa pengeluaran pemerintah harus dibelanjakan 

untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah AWT. 

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam adalah sama 

dengan ekonomi konvensional, hanya saja ada tambahan unsur zakat 

dalam proses perhitungannya. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif 

Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja 

melainkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Pada masa Islam penerimaan 

zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Hal ini berkaitan 

dengan mengoptimalkan keuangan publik. Apabila masyarakat 

bertanggung jawab dan patuh dalam membayar pajak maupun zakat maka 

penerimaan pemerintah yang didedikasikan guna pembangunan ekonomi 

dapat terealisasikan dengan baik dan berkelanjutan. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dan dari kesimpulan yang didapat 

maka, beberapa saran yang dapat diajukan yang berkaitan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah Kota Bandar lampung diharapkan dapat 

mempertahankan dan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang efektif 
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terutama investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran anggaran belanja 

pembangunan. Selain itu, diperlukan penghematan dan efisiensi 

pengeluaran rutin perlu dilakukan yang dapat dialokasikan untuk 

membiayai pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut 

dapat dilakukan melalui penajaman pengeluaran rutin, pengendalian dan 

koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan pemerintah 

dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap. 

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini 

diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan 

mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih 

memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan 

periode waktu yang digunakan hanya 9 tahun. Sehingga penelitian 

selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambahkan variabel 

bebas lainnya yang termasuk kedalam unsur-unsur permintaan agregat 

seperti ekspor impor dan perubahan inventori serta menambah tahun 

penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 

3. Bagi publik, dengan hasil penelitian ini diharapkan juga konsumsi 

masyarakat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi namun 

kepada masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan tidak hanya 

melakukan konsumsi yang sifatnya konsumtif tetapi diharapkan 

menggunakan sebagian dananya untuk kegiatan investasi sehingga 

keadaan ekonomi masyarakat cenderung stabil dan meningkat selanjutnya 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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