BAB V
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh Dana Zakat Infak Sedekah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu
yang telah sampai nisabnya untuk orang orang yang berhak
menerimanya. Sedangkah sedekah dan infak adalah pemberian harta
benda dari seseorang kepada pihak lain.
Hasil regresi berganda menunjukan hasil nilai t-hitung lebih kecil
dari t-tabel. kemudian jika di lihat dari nilai probabilitas lebih besar dari
taraf signifikansi 0.05. sehingga H0 diterima , hal ini menunjukan bahwa
ZIS tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. kenaikan
penyaluran dana zakat infak dan sedekah belum mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hal ini menandakakan bahwa belum berfungsinya ZIS untuk
pemerataan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah
pengelolaannya yang belum dilakukan secara optimal, dikarenakan
kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai harta yang wajib
dizakatkan masih sangat minim. Mengingat pembayaran zakat tidak
hanya zakat fitrah saja yang wajib di bayarkan, namun ada juga zakat
maal yang wajib di bayarkan selama memenuhi nisab dan haul. Potensi
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dana ZIS di Indonesia sangat besar jika di optimalkan maka di harapkan
akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Secara teori pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap
sektor rill yang di dukung oleh sektor keuangan syariah. Keuangan
publik ekonomi islam yang telah ada sejak masa rasulullah SAW, yang
hingga

sekarang

berupa

(ZISWAF).

Sedangkan

distribusi

dan

pemerataan sangat bergantung terhadap kinerja sektor ZISWAF. 65 Maka
dari itu ketiga sektor tersebut harus dapat perhatian khusus dari
pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Mengingat
potensi dana ZIS di Indonesia begitu besar. Dana ZIS sebagai
pendistribusian pendapatan masyarakat di harapkan dapat memperbaiki
pola konsusmsi masyarakat dan dapat diberikan sebagai modal untuk
masyarakat berwirausaha sehingga mereka mendapatkan pendapatan
yang jauh lebih baik. Konsumsi masyarakat yang meningkat akan
meningkatkan PDB Nasional.
Sejalan dengan penelitian Muhamad Robi, yang berjudul Analisis
Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Zis (Zakat,Infak Dan Sedekah)
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Pendapatan
Perkapita Sebagai Varaibel Intevening Periode Tahun 2010-2018. Yang
menunjukan hasil pengujian variabel Zakat Infak dan sedekah (ZIS)
Tidak berpengaruh tehadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.66
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Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Angraini dkk,
yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Zakat Infaq,Shodaqoh (ZIS) Dan
Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode
2011-2015. Hasil uji t-statistik menunjukan adanya pengaruh parsial
positif dan signifikan dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia. 67
B. Pengaruh Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Reksadana syariah adalah wadah yang di pergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di
investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dengan
ketentuan kaidah islam.
Berdasarkan hasil pengujian menunjukan hasil t-hitung variabel
Reksadana Syariah lebih besar dari t-tabel. Dengan nilai probabilitas
lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. sehingga H0 Ditolak. hal ini
menunjukan

bahwa

reksadana

syariah

berpengaruh

terhadap

pertumbuhan ekonomi. Sehingga setiap kenaikan reksadana syariah akan
mampu menaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia begitu pula
sebaliknya.
Reksadana syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di indonesia, hal ini juga di tunjukan oleh kenaikan NAB
Reksadana Syariah yang terus naik setiap tahunya. Melalui invesatasi
Pendapatan Perkapita Sebagai Varaibel Intevening Periode Tahun 2010-2018. (salatiga:
skripsi tidak di terbitkan, 2019)
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reksadana syariah yang di lakukan oleh masyarakat, perusahaan dapat
meningkatkan peralatan usaha, menambah karyawan, dan melakukan
ekspansi pada usahanya. Lapangan kerja akan terbuka untuk mencari
sumberdaya yang unggul. Perusahaan bisa tumbuh dengan baik sehingga
mampu memberikan pajak yang lebih besar kepada pemerintah. Saat
perusahaan mampu menghasilkan pajak yang besar, target pertumbuhan
ekonomi negara bisa tercapai.
Hal ini di dukung dengan teori perhitungan produk domestik bruto
(PDB) atau pendapatan nasional yang merupakan cermin pertumbuhan
ekonomi negara yang di hitung melalui empat komponen konsumsi (C),
Investasi (I), Belanja Pemerintah (G) dan Total bersih nilai ekspor dan
impor (X-M).

Investasi memiliki hubungan erat dengan PDB suatu

negara. Jika investasi naik maka pertumbuhan ekonomi juga naik, jika
investasi turun maka pertumbuhan ekonomi juga akan turun.
Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Widodo, yang
berjudul Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia. Dengan haisl penelitian variabel reksadana syariah
tidak berpengaruh terhadap PDB Nasional baik jangka panjang maupun
jangka pendek.68
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saskia Rizka Rinanda,
yang berjudul pengaruh saham syariah, sukuk dan reksadana syariah
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013-207. Dengan hasil
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penelitian secara parsial reksadana syariah berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional.69
C. Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pebean.
Dalam dalam kegiatan ekspor di Indonesia ada ekspor migas dan nonmigas. Berdasarkan hasil pengujian menunjukan hasil t-hitung variabel
lebih kecil dari t-tabel. kemudian jika di lihat dari nilai probabilitas lebih
besar dari taraf signifikansi 0.05. sehingga H0

Diterima. hal ini

menunjukan ekspor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Indonesia merupkan negara yang kaya akan sumberdaya alam yang
sangat melimpah, namun disayangkan kekayaan alam yang ada justru
tidak diolah dengan semaksimal mungkin. Komoditas non-migas di
Indonesia menjadi titik tombak nilai ekspor Indonesia. mengingat nonmigas merupakan sumbar daya alam yang di jadikan sebagai keunggulan
komparatif. Ekspor pada penelitian ini memiliki tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi di sebabkan ekspor di Indonesia masih
bergantung pada impor sebagai bahan bakunya. Di buktikan dengan data
yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2012-2014
dan 2018 perdagangan Internasional mengalami defisit, dimana eskpor
lebih kecil dari pada impor. Penelitian lain yang juga menyatakan jika
sektor ekspor ini masih bergantung pada input impor maka pengaruhnya
terhadap PDB tidaklah nyata.
69
Saskia rizka rinanda, pengaruh saham syariah, sukuk dan reksadana syariah
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013-207,(jakarta: skripsi tidak di
terbitkan, 2018)

80

Secara teori ekspor peranan ekspor dan impor di dalam
menentukan keseimbangan perekonomian suatu negara adalah setiap
perubahan ekspor atau impor akan secara otomatis menyebabkan
perubahan dalam pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi
negara. Dari persamaan Y = C + I + G + (X - M) dapat disimpulkan
bahwa perdagangan luar negeri tidak selalu akan menimbulkan akibat
yang menguntungkan bagi negara. Perdagangan luar negeri akan
meninggikan tingkat kegiatan ekonomi hanya apabila ekspor bersih ,
yaitu (X - M), nilainya positif. Dalam perekonomian yang tidak
melakukan perdagangan luar negeri tingkat kegiatan ekonomi dan
besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh persamaan Y = C + I + G.
Dalam keadaan di mana (X – M) bernilai negatif, C + I + G adalah lebih
besar daripada C + I + G + (X - M). Ini menunjukkan bahwa apabila (X M) adalah negatif pendapatan nasional adalah lebih besar seandainya
perekonomian tersebut tidak melakukan perdagangan luar negeri.
Jadi, ekspor tidak berpengaruh terhadap perekonomian, ketika
ekspor mengalami defisit atau nilai dari (X-M) negative, artinya ekspor
lebih kecil dari impor.70
Sejalan oleh penelitian Dara Resmi Asbiantatari, dkk, yang
berjudul Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(Effect Od Export On Indonesian’s Economic Growth). Dengan hasil
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ekspor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.71
Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ismadiyanti
Purwaning Astuti Dan Fitri Juniwati Ayuningtyas, yang berjudul
Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di
Indonesia, dengan hasil penelitian variabel ekspor berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.72
D. Pengaruh Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu
negara ke negara lain secara legal, umumnya proses perdagangan. Proses
impor pada umumnya adalah tindakan memasukan barang atau
komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar
membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun
penerima.
Hasil pengujian menunjukan hasil t-hitung lebih kecil dari t-tabel
kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas lebih besar dari taraf
signifikansi 0.05. sehingga H0 diterima.

Hal ini menunjukan bahwa

impor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini sejalan dengan teori David Ricardo. teori cost
comparative advantage (labor effienciency), yang menyatakan bahwa
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suatu negara akan memperoleh manfaat dari pedagangan internasional
jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana
negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor
barang dimana negara tersebut dapat berproduksi relatif kurang / tidak
efisien.73
Saat ini Indonesia dapat mengekspor barang dimana
produksi barang tersebut dari impor,
terjadi

pada

ketergantungan

transaksi
terhadap

impor

sehingga perkembangan yang

menunjukkan

ekonomi

input

atau

semakin

produk

kuatnya

negara

lain.

Kecenderungan kegiatan impor dapat diimbangi dengan peningkatan
ekspor yang lebih tinggi, namun pada kenyataanya nilai ekspor lebih
rendah daripada impornya sehingga impor yang tidak efisien ini tidak
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
E. Pengaruh Dana ZIS, Reksadana Syariah, Ekspor dan Impor
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pengujian secara simultan pengaruh dana zakat infak
sedekah, reksadana syariah, ekspor dan impor terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional dengan munggunakan uji F menunjukan nilai F hitung
44.25460 dan F tabel adalah sebesar 2.87. Dengan demikian F hitung > F
tabel ( 44.25460 > 2.87). Kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas
yaitu sebesar 0.000000 < 0.05, sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel ZIS, Reksadana Syariah, Ekspor dan Impor secara
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bersama-sama (simultan) mempunyai berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.

