
14

BAB II

KAJIAN RELEVAN

A. Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait

Pengaruh Inflasi, Jumlah Uang beredar dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010 – 2017 dalam Perspektif  Ekonomi

Islam, telah diadakan pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang relevan

dengan penelitian ini adalah :

1. Aziz septian, Mawardi,dan M. Ade Khairur Rizki (2016), pengaruh inflasi

dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder, dengan hasil bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan antara pengangguran terhadap pertumbuhan  ekonomi di

Indonesia.

2. Umi kalsum (2016), pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap

pertumbuhan ekonomi  disumatra utara, penelitian ini menggunakan

metode regresi berganda yang datanya diambil dari tahun 2011-2015 per

semester. Dengan hasil penelitian menunjukan variabel penganguran

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Dwi crismanto (2016), Pengaruh pengangguran, inflasi dan pertumbuhan

penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi ampung tahun2006
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2015, tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder dengan hasil penelitian bahwa pengangguran bepengaruh

signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Rovia Nugrahani Pramesthi (2012), Pengaruh pengangguran dan Inflasi

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek tahun 2002-

2011, tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder dengan hasil penelitian bahwa variabel pengangguran

berpengaruhnegatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Trenggalek sedangkan variabel inflasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek pada

tahun 2002-2011.

5. Asnawi, Hafizatul Fitria (2018), Pengaruh Jumlah uang beredar, tingkat

suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, data

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder selama periode

1999-2017 dengan hasil bahwa inflasi dan jumlah uang beredar

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia.

Aziz septian, Mawardi,dan M. Ade Khairur Rizki (2016), Umi kalsum

(2016),Dwi crismanto (2016),Rovia Nugrahani Pramesthi (2012), Asnawi,

Hafizatul Fitria (2018), Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya

yaitu terletak pada tekhnik analisis data yang digunakan yaitu data sekunder dan

sama sama menganalisis pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen atau
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yang dipengaruhi. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asnawi,

Hafizatul Fitria (2018) menggunakan tingkat suku bunga sebagai salah satu

variabel independennya, Dwi crismanto (2016) menggunakan pertumbuhan

penduduk sebagai salah satu variabel independennya dan Aziz septian,

Mawardi,dan M. Ade Khairur Rizki (2016), Umi kalsum (2016), Rovia Nugrahani

Pramesthi (2012) membatasi variabel independennya yaitu inflasi dan

pengangguran atau hanya menggunakan dua variabel independen dalam

penelitiannya sedangkan penelitian dalam saya menggunakan tiga variabel

independen yaitu Inflasi, Jumlah uang beredar dan pengangguran.

B. TeoriInflasi

1. Pengertian Inflasi

a. Raharja dan Manurung (2004:155)

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang barang yang besifat umum
dan terus menerus.

Indikator Inflasi menurut Raharja dan Manurung(2004:155)adalah :
1) Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks harga yang paling

umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan
harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam
suatu periode tertentu.

2) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) merupakan indikator
yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi komoditi
yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah
pada suatu daerah tertentu.17

b. Suseno, Siti Aisyah (2009 : 55)

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar
atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Dalam
perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat diartikan

17Nurul Huda et al. EKONOMI MAKRO ISLAM  Pendekatan Teoretis, jakarta : Kencana
Prenada Media Grup, 2008.
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sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga harga barang dan
jasa secara umum dan terus menerus.

Indikator Inflasi menurutSuseno, Siti Aisyah (2009 : 55) adalah :
1) Indeks Harga Konsumen (IHK)
2) Indeks Biaya Hidup (IBH)
3) Indeks Harga Produsen (IBP)
4) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
5) Deflator Produk Domestik Bruto (Deflator PDB).18

c. Menurut Prathama, (2008 : 165)
Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang barang
yang bersifat umum dan terus menerus.

Indikator Inflasi menurut Prathama, (2008) adalah :
1). Indeks Harga Konsumen
2). Indeks Harga Perdagangan Besar
3). Indeks Harga Implicit.19

d. Menurut Suherman Rosyidi (2014 : 509)

Inflasi adalah gejala kenaikan harga yang berkangsung secara terus
menerus. Kenaikan harga yang berlangsung sekali atau dua kali saja,
selalu reda kembali, bukan inflasi namanya.

Indikator Inflasi menurut Prathama, (2008) adalah :
1) Indeks Harga Konsumen (IHK).20

e. Menurut Adiwarman Karim (2014 : 135)

Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang
komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.

Indikator Inflasi menurut Adiwarman Karim (2014 : 135)
1) Tingkat inflasi (Rate if Inflation) yaitu tingkat perubahan dari

tingkat harga secara umum.
2) Implicit Gross Domestik Product Deflator (GDP) yaitu rata rata

harga dari seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang
barang tersebut yang betul betul dibeli.21

18 Suseno, Siti Aisyah. Inflasi, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
(PPSK) BI, 2009.

19 Irene Sarah Larasati, Pengaruh Inflasi, Ekspor dan Tenaga Kerja terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) Studi pada Indonesia,  Malaysia, Singapura dan Thailand. 2018, Jurnal.

20 Suherman Rosyidi,  Pengantar  Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori  Ekonomi
Mikro dan Makro. Jakrta : Rajawali Pers, 2014.

21 Adiwarman Karim, Opcit.
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2. Gran Teori

Dengan melihat berbagai teori yang dikemukakan para ahli diatas

kemudian melihat dengan teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang

menggunakan empat variabel dan melihat teori yang berhubungan dengan variabel

maka peneliti memutuskan untuk mengikuti teori pertumbuhan ekonomi yang

dikemukakan dalam poin (A) yaitu Raharja dan Manurung (2004:155)

3. Inflasi dalam pandangan Islam

Istilah inflasi tidak pernah tersurat secara eksplisit dalam Al-Qur’an

maupun hadist. Inflasi merupakan permasalahan masyarakat modern, timbul

karena beberapa sebab, antara lain keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi

secara berlebih. Dari sisi inilah, jauh sebelum timbulnya masalah inflasi, dalil-

dalil dalam Al-Qur‟an maupun Hadist telah memberikan petunjuk.

Menurut Taqiuddin Ahmad Ibn Al Maqrizi peristiwa inflasi merupakan

sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat diseluruh dunia

sejak masa dahulu hingga sekarang. Inflasi, menurutnya, terjadi ketika harga

harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus menerus, pada

saat ini persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena

sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah

barang dan jasa yang sama.22

Menurut Para Ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi

perekonomian karena23 :

22Adiwarman Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Cetakan pertama (Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 390

23Rafiq al-masri;a paper submitted in the second workshop on inflation: inflation and its
impact on societies - the islamic solution; kuala lumpur 1996.
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a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi

tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit

penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan

akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya

inflasi kembali, atau dengan kata lain‘self feeding inflation’.

b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari

masyarakat (turunnya Marginal Propensity to Save);

c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer

dan barang barang mewah (naiknya Marginal Propensity on Consume);

d. Mengarahkan investasi pada hal hal yang non-produktif yaitu menumpukkan

kekayaan (hoarding) seperti : tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing

dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti : pertanian,

industrial, perdagangan, transportasi,dan lainnya.

Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih berdasarkan faktor

penyebabnya, yaitu :

1. Inflasi Alamiah (Natural Inflation)

Sesuai dengan namanya, inflasi ini disebabkan oleh berbagai macam faktor

alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maqrizi, ketika

suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya

mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami

penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Ketika terjadi kelangkaan

otomatis harga-harga melambung tinggi.
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Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti

sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah

penyakit dan kematian dikalangan masyarakat. Keadaan yang semakin memburuk

tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan

keadaan mereka. Untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan

sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami

penurunan drastis karena, di sisi lain, pemerintah tidak memperoleh pemasukan

yang berarti. Dengan kata lain, pemerintah mengalami defisit anggaran dan

negara, baiksecara politik, ekonomi, maupun sosial, menjadi tidak stabil yang

kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintahan.24

Keseimbangan permintaan dan penawaran juga pernah terjadi dizaman

Rasulullah SAW. Dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At – Tirmizi,

Ibnu Majah, dan Asyaukan yaitu :

اُد ْبُن َسلََمة اَْخبَ  ثََن َعفَّاُن َحدَّثََن َحمَّ ثََن ُعْثَماُن ْبُن اَبِي َشْیبَة َحدَّ َر نَا ثابُت َعْن اَنَِس ْبُن َمالٍِك َحدَّ
ْر لَناَ فقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّي هللاُ  ْعُر فََسعِّ َوقتَاَدةَوُحَمیُد َعْن اَنَِس قَاَل النَّاُس یَا َرُسوَل هللاِ َغَال السِّ

اُق َوإِنِّي َعلَْیھ َوَسلَّم  زَّ ُر اْلقَابُِض اْلبَاِسطُ الرَّ ِمْنُكمْ ْرُجْو أَْن أَْلقَى اللھََولَْیَس أََحدٌ َألَ إِنَّ هللاَ ھَُواْلُمَسعِّ
لٍ َوالَ بَِمْظلَِمٍة فِییَْطلُبُنِی

Artinya :
“ Orang orang berkata : wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah
harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah lah
yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan aku
sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun
dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhalimanpun dalam
darah dan harta”. (HR. Abu Daud, At- Tiemizi, Ibnu Majah. Dan
Asyaukan.)

24 Aziz Septian, dkk. “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Indonesia”, Jurnal Islamic Economic,Vol.2.No.1. Juli 2016.
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Natural Inflation (Inflasi Alamiah) dapat dibedakan berdasarkan

penyebabnya menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:25

a. Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana nilai ekspor

(X) naik sedangkan nilai impor (M) turun, sehingga net export nilainya sangat

besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregatif (AD). Keadaan ini

pernah terjadi pada masa Umar Ibn Khattab. Pada masa itu eksportir yang

menjual barangnya keluar negri membeli barang barang dari luar negri

(impor) lebih sedikit jumlahnya dari barang yang mereka jual (positive net

export). Adanya positif net export akan menjadikan keuntungan yang berupa

kelebihan uang yang akan dibawa kemadinah hingga pendapatan dan daya

beli masyrakat meningkat. Naiknya permintaan agregat akan mengakibatkan

naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Untuk mengatasi keadaan ini, umar

melarant penduduk madinah untuk membeli barang barang atau komoditi

selama 2 hari berturut turut. Akibatnya terjadi penurunan penurunan

permintaan agregatif dan tingkat harga kembali normal.

b. Akibat dari turunnya tingkat produksi (AS) karena terjadi paceklik, perang,

ataupun embargo ekonomi dan boycott. Masa paceklik ini pernah terjadi pada

masa Umar ibn Khattab yang mengakibatkan kelangkaan gandum yang yang

berdampak pada naiknya tingkat harga.

2. Inflasi Karena Kesalahan Manusia (Human Error Inflation)

Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan

manusia. Inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh

25Rozalinda. Ekonomi Islam : Teori dan Implikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta :
Rajawali Pers, 2015.
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manusia itu sendiri, hal ini berdasarkan firman Allah SWT Sesuai dengan Q,S Al-

Rum/30: 41:26






Terjemah :
Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan
manusia; Allah menghendaki agar merasakan sebagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Human error inflation dapat dikelompokkan menurut penyebab

penyebabnya sebagai berikut :

a. Korupsi dan administrasi yang buruk

Korupsi akan menaikkan tingkat harga, karena produsen harus menaikkan

harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya-biaya “siluman” yang telah

mereka bayarkan. Birokrasi perijinan yang berbelit-belit, dimana hanya untuk

pengurusan suatu izin harus melalui beberapa instansi, hal ini tentu akan

menambah biaya produksi dari produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Hal

yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menghilangkan korupsi dan

melakukan reformasi birokrasi.

b. Pajak yang berlebihan

Efek yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak yang berlebihan pada

perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan pengaruh yang

ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk yaitu terjadinya kontraksi

pada kurva penawaran agregat. Jika dilihat lebih lanjut, pajak yang berlebihan

mengakibatkan pada efficiency loss atau dead weight loss. Ini termasuk masalah

26Adiwarman Karim. Ekonomi Makro Islami. Jakarta : Rajawali Pers, 2015, Edisi ketiga.
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pula dalam perekonomian di Indonesia, terutama pasca penerapan otonomi

daerah, dimana setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam menggali

sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah.

c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan

(excessive Seignorage)

Seignorage arti tradisionalnya adalah keuntungan dari pencetakan koin

yang didapat oleh percetakannya dimana biasanya percetakan tersebut dimiliki

penguasa. Percetakan uang yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan terlalu

banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, hal ini berimplikasi pada

penurunan nilai mata uang. Hal ini telah terbukti di Indonesia pada masa

pemerintahan Presiden Soekarno, dimana kebutuhan anggaran pemerintah

dibiayai oleh percetakan uang. Namun Karena berlebihan hal ini dapat

menyebabkan terjadinya inflasi.

Faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi ini, baik natural inflation

maupun human error inflation berawal pada keinginan manusia untuk

mendapatkan alat pemuas kebutuhan dalam jumlah yang melebihi

kemampuannya, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada terjadinya ketidak

seimbangan, kelangkaan dan kenaikan harga (inflasi).27

4. Kebijakan ekonomi Islam dalam Inflasi

a. Kebijakan Fiskal

27 Westi Riani, Inflasi Dan Tinjauannya Dalam Perspektif Islam, 25 Februari 2016. 20 :
15 .h. 57-58.
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Dalam pemikiran islam menurut An-Nabahan pemerintah merupakan

lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada

rakyatnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, salah satunya yaitu tanggung jawab terhadap perekonomian

diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian.28

Majid mengatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,

pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan

kebijakan moneter. Kebijakan tersebut telah dipraktikkan sejak zaman Rasullulah

dan Khulafaur Rosyidin kemudian dikembangkan oleh para ulama. Tujuan dari

kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi,

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah

tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam.29

Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrumen

yang bisa digunakan, yaitu :

1. Memaksimalkan penghimpunan zakat serta pengoptimalan pemanfaatan

zakat. Pemaksimalan penghimpunan zakat dapat dimanfaatkan untuk

berbagai macam kegiatan yang bertujuan dalam menjamin stabilitas

ekonomi. Hal ini ditempuh apabila diasumsikan suatu perekonomian dalam

kondisi full employment , maka kenaikan permintaan agregat tidak akan

menimbulkan kenaikan pada pendapatan riil nasional.

28M. Faruq An-Nababan, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem
Kapitalis dan Sosialis, Yogyakarta: UII Pers, 2000, hlm. 59

29Majid M Nazori, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevasinya dengan Ekonomi
Kekinian, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003,
hlm. 221-223
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2. Mengenakan biaya atas dana yang menganggur (cost of idle fund ), hal ini

agarmendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya tidak hanya

melalui tabungan dan deposito tetapi diarahkan pada penciptaan pertumbuhan

sektor riil. Dengan adanya biaya, maka setiap masyarakat dituntut untuk

menginvestasikan dana yang mereka miliki tersebut.

3. Menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha

dan meninggalkan bunga. Pada sistem bagi hasil segala pihak yang terlibat

akan membagi keuntungan dan kerugian bersama sesuai proporsi modalnya

masing-masing, dengan demikian segala bentuk transaksi baik itu sektor

rumah tangga, swasta maupun pemerintah semua dapat menjalankan prinsip

bagi hasil tanpa menggunakan bunga.

b. Kebijakan Moneter30

Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rosyidin kebijakan moneter

dilaksanakantanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Dalam

perekonomian kapitalis tingkat bunga seringkali berfluktuasi, yang sengaja hanya

disimpanpun akan terus menerus berubah. Penghapusan bunga dan kewajiban

membayar zakat sebesar 2.5% per tahun tidak hanya dapat meminimalisasi

permintaan spekulatif akan uang maupun penyimpanan uang yang diakibatkan

oleh tingkat bunga, melainkan juga memberikan stabilitas yang lebih tinggi

terhadap permintaan uang. Preferensi likuiditas yang muncul dari motif spekulasi

oleh karenanya tidak penting dalam perekonomian Islam. Variable yang harus

diformulasikan dalam kerangka kebijakan moneter Islam adalah stok uang, bukan

30 Nurul Huda, et al. EKONOMI MAKRO ISLAM Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup, 2008.
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tingkat suku bunga bank. Dalam sistem ekonomi Islam, bank sentral harus

mengarahkan kebijakan moneternya untuk membiayai pertumbuhan potensial

dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang

stabil dan tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam.

Dalam perekonomian Islam, untuk menjaga stabilitas tingkat harga ada

beberapa hal yang dilarang yaitu:

1. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi

dan berjaga-jaga.

2. Penimbunan mata uang

3. Transaksi tallaqi rukban. Yaitu mencegat penjual dari kampung atau daerah

pinggiran di luar kota untuk dijual kembali di pusat kota demi mendapatkan

keuntungan dari ketidakpastian harga. d.Transaksi kali bi kali. Yaitu transaksi

tidak tunai, transaksi tunai diperbolehkan namun transaksi future tanpa ada

barangnya adalah dilarang.

4. Segala bentuk riba

5. Dalam kerangka strategi mekanik bagi kebijakan moneter, menurut Chapra

yang tidak hanya membantu pengaturan penawaran uang sesuai dengan

permintaan riil tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk menutup

defisit asli pemerintah dan juga sekaligus mencapai tujuan-tujuan lain

masyarakat Islam. Mekanik tersebut harus mencakup beberapa elemen,

diantaranya:

a. Target pertumbuhan pada M dan M0 Secara berkala bank sentral harus

menetapkan pertumbuhan penawaran uang (M) sesuai dengan sasaran
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ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi yang dapat

dipertahankan dan stabillitas dalam nilai uang.

b. Public share of demand deposit

Dalam jumlah tertentu (kondisi normal) demand deposit bank-bank

komersil maksimum sampai 25% harus diserahkan kepada pemerintah

untuk mebiayai proyek-proyek yang secara sosial menguntungkan.

c. Statutory reserve requirement

Bank-bank komersil harus memiliki cadangan dalam jumlah tertentu yaitu

10%-20% dari demand deposit mereka dengan bank sentral. Begitu pula

sebaliknya dengan bank sentral. Statutory reserve requirement membantu

memberikan jaminan atas deposit juga sekaligus membantu penyediaan

likuiditas yang memadai bagi bank.

C. Teori Jumlah uang beredar

1. Pengertian Jumlah uang beredar

a. Menurut Raharja dan Manurung (2008 :324)

Jumlah uang beredar adalah keseluruhan uang yang berada ditangan
masyarakat.

Indikator jumlah uang beredar menurut Raharja dan Manurung (2008
:324)

1) Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) adalah jumlah uang
beredaryang terdiri dari uang kartal dan uang giral

2) Jumlah uang beredar dalam arti Luas (M2) adalah jumlah uang
beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral ditambah
uang kuasi.31

b.Menurut Nilawati (2000 : 162)

31Desy Tri Anggarini, Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2005-2014, Jurnal.
Dipublikasikan.
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Jumlah uang beredar (JUB) yaitu M1 (uang dalam arti sempit) yang
terdiri dari uang kartal dan uang giral, dan M2 (uang dalam arti luas)
yang terdiri dari M1 ditambah uang kuasi.

Indikator Jumlah uang beredar Menurut (Nilawati : 2000 : 162)
1) Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1)
2) Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2).32

c. Menurut Iswardono (1999 : 144)

Dalam arti sempit Jumlah uang beredar didefinisikan sebagai M1 yang
merupakan jumlah seluruh uang kartal yang dipegang anggota
masyarakat (the nonbank publik) dan “demand deposit” yang dimiliki
oleh perseorangan pada bank bank umum. Definisi yang agak luas
adalah M2 yang merupakan penjumlahan dari M1 dengan “time
deposit” atau deposito berjangka. Sedangkan definisi yang paling luas
dikenal dengan M3 yang merupakan penjumlahan dari M2 dengan
semua deposito pada lembaga lembaga keuangan yang lain (non bank).

Indikator Jumlah uang beredar Menurut Iswardono (1999 : 144)
1). Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1)
2). Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2).
3). Jumlah uang beredar dalam arti lebih luas (M3).33

d. Menurut Anas (2006)
Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada
ditangan masyarakat yang terdiri atas uang kartal dan uang giral.

Indikator Jumlah uang beredar Menurut Anas (2006)
1). Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1).34

e. Menurut Wastriati (2010 : 48)

Definisi Jumlah uang beredar terbagi menjadi dua yaitu uang dalam arti
sempit (M1) dan uang dalam arti luas (M2).

Indikator jumlah uang beredar menurut Wastriati (2010 : 48) adalah :
1) Uang dalam arti sempit (M1)
2) Uang dalam arti luas (M2).

32Lily Prayitno, Heni Sandjaya, Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap  Jumlah Uang
Beredar Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Krisis : Sebuah Analisa Ekonometrika. 2002. Jurnal.

33 Venny Kurnia Putri, analisis pegaruh jumlah uang beredar, suku bunga sertifikat bank
indonesia dan suku bunga kredit investasi terhadap inflasi di indonesia. 2017. Jurnal.

34Ni LuhGede Ari Luwihadi, Sudarsana Arka. Determinal jumlah uang beredar dan
tingkat inflasi di Indonesia periode 1984-2014. Jurnal.
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2. Gran Teori

Dengan melihat berbagai teori yang dikemukakan para ahli diatas

kemudian melihat dengan teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang

menggunakan empat variabel dan melihat teori yang berhubungan dengan variabel

maka peneliti memutuskan untuk mengikuti teori pertumbuhan ekonomi yang

dikemukakan dalam poin (E) yaitu Menurut Anas (2006).

3. Cara menghitung jumlah uang yang beredar

a). Uang dalam arti sempit (M1)

M1 diartikan sebagai uang tunai (uang kartal dan uang logam) yang

dipegang oleh masyarakat. Kemudian ditambah uang yang berada didalam

rekening giro perbankan yang dapat langsung digunakan untuk menguangkan cek,

dan biasa disebut dengan uang giral, sehingga bentuk persamaan M1 adalah:

M1 = C+ DD

Dimana :

M1 = Uang dalam arti sempit

C    = currenly, uang kartal

DD = Demand deposit, uang kartal

Pengertian uang giral (DD) diatas hanya mencakup saldo rekening koran

atau giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank dan belum digunakan

pemiliknya untuk berbelanja atau membayar.
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b). Uang dalam arti luas (M2)

M2 merupakan perluasan dari definisi M1 dengan uang kuasi. Uang kuasi

adalah bentuk kekayaan yang sangat likuid yang terdiri dari deposito berjangka

atau rekening tabungan pada bank sehingga persamaan M2 sebagai berikut :

M2 = M1 + TD + SD

Dimana:

M2= uang dalam arti luas

M1 = uang dalam arti sempit

TD= time deposits (deposito berjangka)

SD= saving deposits (saldo tabungan)

3). Definisi uang dalam arti lebih luas adalah M3, yang mencakup semua deposito

berjangka (TD) dan (SD), besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik

penduduk pada Bank oleh lembaga keuangan non bank. Seluruh TD dan SD ini

disebut uang kuasi atau quasy money.

M3 = M2 + QM

Dimana : quasy money.

Dalam perekonomian modern seperti sekarang, jumlah uang beredar

dikendalikan oleh Bank Sentral selaku pemegang otoritas moneter. Penciptaan

jumlah uang beredar ini merupakan suatu mekanisme pasar, yakni merupakan

suatu proses hasil interaksi antara permintaan dan penawaran uang, dan bukan

sekedar  pencetakan uang atau suatu keputusan pemerintah belaka. Komposisi

jumlah uang yang beredar dimasyarakat dapat kita bedakan menjadi 2 bagian.
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Pertama adalah uang beredar dalam pengertian sempit, yang digunakan untuk

transaksi yaitu M1 (narrow money). Kedua adalah uang beredar dalam arti luas

yang biasa disebut dengan M2 (broad money).35Perkembangan jumlah uang

beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila

perekonomian bertumbuh dan berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah,

sedang komposisinya berubah.36

4. Jumlah uang beredar menurut ekonomi islam

Dalam ekonomi islam, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang

dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa.Tanpa mata uang

sebagai standar harga dan alat tukar maka proses pemenuhan kebutuhan manusia

menjadi sulit. Dari uraian diatas terlihat bahwa menurut ekonomi Islam, uang

dipanjdang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peran uang ini

secara luas, dengan maksud untuk mempermudah proses tranksaksi sebagai alat

ukur dan menghapuskan ketidakadilan dan kezhaliman dalam ekonomi tukar-

menukar.37

Merujuk pada Al Quran,  al-Ghazali mengecam orang yang menimbun

uang. Menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran.

Dalam ekonomi moneter, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran

uang, ini berarti memperkecil terjadinya tranksaksi sehingga perekonomian lesu.

Menurut Hidayat, “dalam ekonomi islam, jumlah uang beredar ditentukan dalam

35Sukirno, Sadono. Makro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006), hlm. 236

36Frederic. S. Miskhin, The Economic Of Money, Banking, And Pinancial Markets
(Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Keuangan) Buku 1 Edisi 8, Hlm. 286

37Mohamad Hidayat. An Introduction to the Sharia Economic Pengantar Ekonomi
Syariah”, Zikrul Hakim, Jakarta,2010.
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perekonomian sebagai variabel indogen, yaitu yang ditentukan oleh banyaknya

permintaan uang disektor riil.38

Secara prinsip, tujuan kebijakan islam tidak berbeda dengan tujuan

kebijakan moneter konfensional yaitu menjaga stabilitas mata uang sehingga

pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Kerangka

kebijakan moneter dalam islam adalah jumlah uang yang beredar, sasarannya

haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan. Umar

chapra menyarankan mekanisme kebijakan moneter memungkinkan tidak hanya

membantu mengatur pasokan uang sesuai dengan permintaan uang riil tetapi juga

membantu memenuhi kebutuhan untuk pembiayaan pemerintah “asli” dan

mencapai tujuan sosial-ekonomi lainnya.39

Pasokan uang akan diatur oleh otoritas pusat sesuai dengan kebutuhan dan

tujuan masyarakat Muslim. Pertumbuhan M (jumlah uang yang beredar) akan

diatur untuk mencapai tujuan mencapai kesejahteraan berbasis luas dan tingkat

pertumbuhan optimum namun realistisdalam konteks stabilitas harga.

Pertumbuhan target M kini dapat dicapai dengan menghasilkan pertumbuhan yang

diperlukan dalam uang bertenaga tinggi (Mo) melalui kombinasi defisit viskal dan

pinjaman bank sentral kelembaga keuangan. Diasumsikan bahwa pemerintah akan

berkomitmen terhadap tujuan islam dan tidak akan mengadopsi kebijakan yang

bertentangan dengan mereka. Hal ini juga diasumsikan bahwa semua kebijakan

38Ibid.
39M. Umar Chapra, Monetary policy in an Islamic economy, Published in Ziauddin

Ahmed, et. al. eds., Money and Banking in Islam (Jeddah : International Centre for Research in
Inslamic Economics, 1983)
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pemerintah akan bertemu pada pencapaian tujuan ini dan bahwa praktik monopoli

dan oligopoli dan kekakuan struktural juga akan dihapus. 40

D. Pengangguran

1. Teori Pengangguran

a. Menurut Iskandar Putong (2010 :143)

Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak
mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan.
Indikator pengangguran menurut iskandar Putong (2014 :143)

1) Angkatan Kerja
2) Pencari Kerja.41

b. Menurut Mankiw (2003 :150)

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi
manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan
pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan standar
psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik
yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi
sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan
membantu menciptakan lapangan kerja.

Indikator pengangguran Menurut Mankiw (2003 :150)
1) Masalah perekonomian
2) Penurunan standar kehidupan
3) Lapangan kerja.42

c. Menurut Sukirno (2008)

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam
angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu
tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang
diinginkan.

Indikator pengangguran Menurut Sukirno (2008)
1) Angkatan Kerja

40Ibid.
41Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, Pengantar Ekonomi Makro; Mitra

Wacana Media, Jakarta, 2010, h. 143.
42 Menny Kolibu, Vekie A. Rumate, Daisy S.M. Engka. Pengaruh Tingkat Inflasi,

Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi
Sulawesi Utara, Jurnal.
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2) Pencari Kerja
3) Tingkat upah.
4) Tidak memperoleh pekerjaan.43

d. Menurut Muana Nanga (2005 : 253)

Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan
dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labe
force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari
pekerjaan. Seorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari
pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur.

Indikator pengangguran Menurut Muana Nanga (2005 : 253)
1) Angkatan Kerja
2) Tidak memiliki pekerjaan
3) Pencari Kerja.44

e. Menurut sadono Sukirno (2000)

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam
angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu
tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang
diinginkannya.

Indikator pengangguran Menurut sadono Sukirno (2000)
1) Golongan angkatan kerja
2) Pencari kerja
3) Tingkat upah
4) Belum memperoleh pekerjaan.45

2. Gren Teori

Dengan melihat berbagai teori yang dikemukakan para ahli diatas

kemudian melihat dengan teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang

menggunakan empat variabel dan melihat teori yang berhubungan dengan variabel

43 Ratih Probosiwi, Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. 2016,
Jurnal.

44 Muana, Nanga. Makro Ekonomi: teori, masalah dan kebijakan. Edisi Revisi.(Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 253

45Diah Retnowati, Harsuti. Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa
Tengah.2015, Jurnal.
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maka peneliti memutuskan untuk mengikuti teori pertumbuhan ekonomi yang

dikemukakan dalam poin (A) yaitu menurut Iskandar Putong (2010 :143)

3. Cara Menghitung Tingkat Pengangguran

Perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan

angkatan kerja keseluruhannya disebut Tingkat Pengangguran46Untuk mengukur

tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi

jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

= ℎℎ X 100%
4. Pengangguran dalam perspektif islam

Definisi pengangguran sebagaimana yang ada dalam ekonomi

konvensional yang membatasi pengangguran hanya pada pencari kerja yang tidak

mendapatkan pekerjaan, adalah definisi yang sangat sempit bila dilihat dari kaca

mata ajaran islam tentang kerja. Dalam perspektif islam, kerja (‘amal)

menyangkut segala aktivitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah

maupun rohaniyah yang dimaksudkan untuk mewujudkan yang menambah suatu

manfaat yang dibolehkan secara Syar’i.47

Syariat islam penuh dengan ajaran yang menyuruh umatnya untuk bekerja

dan melarang meraka menganggur. Ajaran tersebut tertuang dalam Al-Quran dan

Hadist. Kalau keduanya diteliti, akan didapati bawsanya Allah SWT dan Rasulnya

berulang kali memerintahkan supaya kita bekerja untuk kebajikan kita sendiri di

dunia maupun akhirat dalam waktu yang sama. Islam mngajarkan agar kita tidak

46Mankiw, dkk.Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia, (Jakarta: Salemba empat, 2013).
47Naf’an.Op.cit, hlm. 138.
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berpangku tangan tanpa ada suatu pekerjaan yang dilakukan.48Sebagaimana yang

dijelaskan di dalam surah At-Taubah/9: 10549








Terjemahnya :

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin
akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Ayat ini memerintahkan kita untuk bekerja secara umum, yaitu kerja untuk

kehidupan di dunia maupaun di akhirat kelak. Dalam setiap melakukan pekerjaan

Selalu didasarkan pada niat, keikhlasan dan keyakinan sehingga akan dibalas oleh

Allah dengan sesuai, yaitu apabila baik akan dibalas dengan kebaikan dan

sebaliknya apabila keburukan yang dilakukan maka keburukanlah yang akan di

dapatnya.

Menurut Qardhawi, Pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok

yaitu :

1) Pengangguran jabariyah (terpaksa)

Adalah pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun

memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran yang seperti ini

umumnya terjadi karna seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang

sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau

48Robinson Tarigan, Ekonomi Regional, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2014),
h.49

49 Departemen Agama RI, Al-Kamil Al-Qur’an Dan Terjemahnya. CV Darus Sunnah,
Jakarta Timur, 2002, h. 204.
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seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak

berguna sedikitpun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan

zaman.

2) Pengangguran khiyariyah

Seseorang yang memilih menganggur padahal pada dasarnya mampu

untuk bekerja. Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat

dengan solusi yang ditawarkan islam untuk mengatasi suatu pengangguran.

Kelompok pengangguran jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah

agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, islam tidak mengalokasikan dana dan

bantuan untuk pengangguran khiyariyah karena pada prinsipnya mereka memang

tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk

bekerjahanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensi dan lebih memilih

menjadi beban bagi orang lain.50

Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan

solusi yang ditawakan Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok

pengangguran jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dapat

bekerja.Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk

pengangguran khiyariyah karena pada prinsipnya memang tidak memerlukan

bantuan karena pada dasarnya mampu untuk bekerja hanya saja malas untuk

memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain.51

50Yusuf Qardhawi, 2005. Spektrum Zakat :Dalam Ekonomi Kerakyatan. Terj.
Sari Narulita, Zikrul Hakim : Jakarta.

51 Dr.H. Rijaluddin. FN, M.Ag, Nuansa-nuansa Ekonomi Islam, (Jakarta : CV
Sejahtera, 2007), h. 102.
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Jumlah penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk

usia kerja (15-64 tahun ), dan bukan usia kerja, yang termasuk kedalam kelompok

bukan usia kerja ( usia non produktif) yaitu usia 0-14 tahun dan manusia lanjut

usia (manula) yang berusia ≥ 65 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja yang

masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian

yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak masuk angkatan kerja.

Tidak semua angkatan kerja memperoleh lapangan pekerjaan,mereka

inilah yang disebut pengangguran.52

5. Pengangguran Berdasarkan penyebabnya:

1. Pengangguran normal dan friksional,

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau

tiga persen. Para penganggur ini tidak pekerjaan bukan karena tidak dapat

memperoleh kerja, tetapi sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam

perekonoian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan

mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja. Maka

pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para peekrja

untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang

lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya.

2. Pengangguran siklikal

Pengangguran tidak selalu berkembang dengan teguh.Adakalanya

permintaan agregat lebih tunggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan

produksi.Lebih banyak pekerja baru yang digunakan dan pengangguran

52Prathama Raharja dan Mandala Manurung, Edisi Ke 3, Pengantar Ilmu Ekonomi,
(Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia,2008) h.379.
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berkurang.Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengang

bayaknya, misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian,

penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas.

Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang

berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan permintaan agregat ini

mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup

perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud

tersebut di namakan pengangguran siklikal.

3. Pengangguran struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus

berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini

ditimbulkan oleh salah satu atau beberpa faktor berikut: ujudnya barang baru yang

lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut,

biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor

biaya produksi itu sudah sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius

dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi

dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan

menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai

pengangguran struktural, disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

4. Pengangguran teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga

manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya

telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan,



40

sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan

tenaga kerja untuk membuat lubang, lowongan pekerjaan yang lebih memotong

rumpat, membersihkan kawasan, dan memungut hasil.Sedangkan dipabrik-pabrik,

ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia.

Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan

teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.53

E. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

a. Menurut Murni  (2006 :173)

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang terjadi adanya
perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan
output perkapita dan meningkatnya standar hidup dimasyarakat.

Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Menurut Murni  (2006 :173)
1) Perkembangan GNP
2) Kesejahteraan Masyarakat.54

b. Menurut Arsyad (2004)

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik
Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah
kenaikantersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan
penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.55

Indikator Pertumbuhan ekonomi Menurut Arsyad (2004)
1) Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto

c. Menurut Huda (2008: 22)

53 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, Cet.20. Rajawali Pers,
Jakarta, h. 328-329.

54Murni Asfia. Ekonomika Makro. (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 202.
55 Maryam Sangadji, dkk. Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap

Pengangguran di kota Ambon, Journal Ekonomi, 8, No. 1.
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Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan output yang
dihasilkan suatu negara yang tercermin dalam produk domestik bruto.56

Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Huda (2008: 22)
1) Pendapatan nasonal dengan pendekatan produksi (Produk

Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa
akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu
tertentu.

2) Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran (Gross
National Prodak/GNP), adalah nilai barang yang diproduksi baik
didalam negri dan diluar negri.

3) Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran (Net
National Product/ NNP), adalah nilai barang yang diproduksi
baik didalam negri maupun diluar negri.57

d. Menurut Sukirno (2013)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita secara
terus menerus dalam jangka panjang

Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2013)
1) Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata rata penduduk

suatu negara pada periode tertentu, yang biasanya satu tahun.58

2)
e. Menurut Todaro ( 1999: 130)

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang
dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang
kepada penduduknya.
Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Todaro ( 1999: 130)

1). Pendapatan perkapita.59

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur bagi keberhasilan

pembangunan suatu negara, khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup

nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah.

56 Khairina Tambunan, Analisis Pengaruh Investasi, Operasi Moneter dan ZIS Terhadap
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 2016, Jurnal.

57 Nurul  Huda, Opcit.
58 Arli Kartika Eka Paksi,  Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi  Pertumbuhan

Ekonomi Provinsi Lampung. 2016. Skripsi, Dipublikasikan.
59Asrianti, pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah

terhadap tingkat kemiskinan diindonesia. 2017. Skripsi.
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Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga

dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin

mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan

pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

2. Gran Teori

Dengan melihat berbagai teori yang dikemukakan para ahli diatas

kemudian melihat dengan teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang

menggunakan empat variabel dan melihat teori yang berhubungan dengan variabel

maka peneliti memutuskan untuk mengikuti teori pertumbuhan ekonomi yang

dikemukakan dalam poin (A) yaitu menurut Murni (2006 :173).

3. konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi

Adapun konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam suatu periodea60

yaitu:

G = (PDBR – PDBR _ )PDBR _ X 100%
Dimana:G = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

PDBR = Produk Domestik Bruto Riil periode t (berdasarkan harga

konstan)

PDBR _ = PDBR satu periode sebelumnya

Ada empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari

setiap bangsa.61Keempatnya adalah:

60Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung.Teori Makro Suatu Pengantar (Jakarta:
Lembaga Penerbit FEUI, 2008), hlm. 178
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a. Akumulasi modal (capital accumulation) termasuk semua investasi baru

yang berwujud tanah(lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia

(human resources).

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa

sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar

output pada masa yang akan datang. Pabrik pabrik, mesin mesin, peralatan

peralatan, dan barang barang baru akan meningkatkan stok modal (capital stok)

fisik suatu negara ( yaitu jumlah nila rill bersih dari semua barang barang modal

produktif secara fisik) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara

tersebut untuk mencapai tingkat Output yang lebih besar.

b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap

sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk dan hal yang berhubungan dengan kenaikan

jumlah angkatan kerja (Labor Force) secara tradisional dianggap sebagai faktor

yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti: (1)

semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga

kerja, dan (2) semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar

domestik.

c. Kemajuan Teknologi (technological progress).

d. Menurut para ekonom, kemajuan tekhnologi merupakan faktor yang

paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling

sederhana, kemajuan tekhnologi disebabkan oleh adanya cara cara baru

61 Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan. (Jakarta: Kencana, 2007)
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atau mungkin cara cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan

pekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, membuat pakaian, atau

membangun rumah.

e. Sumberdaya Institusi (Sistem Kelembagaan).

Menurut Douglas C. North (1991) pemenang Nobel Ekonomi 1993,

anggapan sebagian besar ekonom arus utama (mainstream) selama ini bahwa

mekanisme pasar merupakan penggerak utama perekonomian dan menafikkan

peran institusi adalah keliru. Pembahasan tentang peran sentral dalam

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sudah dibahas sejak zaman Adam smith

(Nabli dan Nugent, 1989). Adam Smith (17740 melalui karya monumentalnya

The Wealth of Nations maupun karya pakar pakar kelembagaan diawal abad ke 20

juga telah menguak pentingnya institusi didalam pembangunan ekonomi.

Negara negara dengan institusi yang lebih baik mampu mengalokasikan

sumberdaya secara lebih efisien, sehingga perekonomiannya bisa bekerja lebh

baik. Institusi yang kuat juga akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan

kredibel, sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar bisa teratasi.62

4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi

lainnya adalah pengunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang

hakiki, kesejahteraan yang sebenar benarnya, dimana komponen komponen

rohaniah masuk kedalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah

sistem Ekonomi (nidhom al-iqtishad) merupakan sebuah sistem ekonomi yang

62Lincolin Arsyad. Ekonomi pembangunan. (Unit penerbit dan percetakan STIM YKPN
Yogyakarta). Cetakan pertama, 2010. Edisi ke 5.
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dapat mengantar umat manusia kepada Real welfare (falah), yaitu kesejahteraan

yang sebenarnya. Al- Falah dalam pengertian Islam mengacu pada konsep Islam

tentangmanusia itu sendiri.63

Dilihat dari segi material, penekanan pada kenaikan pendapatan perkapita

dan pertumbuhan yang cepat secara terus menerus pada waktu tertentu, tidak

menjamin terciptanya kondisi Islami untuk pertumbuhan ekonomi, karena hal

tersebut tidak mampumengatasi masalah luasnya kesenjangan dalam pembagian

pendapatan, yang justru nerupakan masalah pokok dalam ekonomi Islam.64

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi

perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu

sendiri. Faktor faktor tersebut adalah :

a. Sumber daya yang dapat dikelola (invistible resources).

b. Sumber daya manusia (human resources)

c. Wirausaha (entrepreneurship)

d. Tekhnologi (technology)

Islam juga melihat bahwa faktor faktor diatas juga sangat penting dalam

pertumbuhan ekonomi. Dimana ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan

pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan

menyongsong kehidupan akhirat.65

63 Mawaddah, Opcit.
64 Abdul Manan. Tanpa tahun. Teori Dan Prakterk Ekonomi Islam. Terjemahan oleh M.

Nastangin 1997. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
65Naf’anOp.cit, hlm,238.
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F. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah

yang diajukan dan jawaban itu masih diuji secara empiris kebenarannya. Hipotesis

yang dapat diusulkan adalah :

1. Pengaruh Inflasi, Jumlah uang beredar dan Pengangguran terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017.

a) DidugaInflasi Tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017 secara parsial.

b) Diduga Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017 secara parsial.

2. Pengaruh Inflasi, Jumlah uang beredar dan Pengangguran terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017.

a) Diduga Jumlah uang beredar Tidak berpengaruh signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017 secara

parsial.

b) Diduga Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017 secara

parsial.

3. Pengaruh Inflasi, Jumlah uang beredar dan Pengangguran terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017.
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a) Diduga Pengangguran Tidak berpengaruh signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017 secara

parsial.

b) Diduga Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017 secara parsial.

4. Pengaruh Inflasi, Jumlah uang beredar dan Pengangguran terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2017.

Dari penjelasan teori dan pengaruh antara Inflasi, Jumlah Uang Beredar

dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi maka dapat disimpulkan

hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Diduga Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan pengangguran Tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi

Tenggara tahun 2010-2017 secara simultan.

b) Diduga Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan pengangguran berpengaruh

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara tahun

2010-2017 secara simultan.
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