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ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF DI KABUPATEN OKU 

SELATAN TAHUN 2006 – 2015 

Oleh : 

Dwi Puspita Sari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil 
pajak daerah, hasil retribusi darah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 
memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otonami daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Pendapatan Asli 
Daerah di kabupaten OKU Selatan bukan hanya bersumber dari pajak, retribusi dll 
saja, melainkan dari pemekaran yang terjadi di kabupaten OKU Selatan. Pemekaran 
tersebut menjadi cikal bakal dari pendapatan hasil daerah di kabupaten OKU Selatan, 
karena dengan adanya pemekaran kabupaten OKU menjadi kabupaten OKUS dapat 
menambah potensi yang ada di kabupaten tersebut, terutama potensi wisata nya. Hal 
ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten OKU Selatan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten OKU Selatan 
tahun 2012 - 2016? Bagaimana pandangan Islam mengenai pertumbuhan ekonomi? 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten OKU Selatan tahun 2012 – 2016 
Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terkait dengan Pertumbuhan 
Ekonomi.Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel 
penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) dan variabel 
independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X). Pengumpulan data menggunkan 
metode dokumentasi dan kepustakaan, data yang terkumpul dianalisis menggunakan 
analisis regresi linier sederhana. 

Hasil uji T menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daearh berpengaruh positif 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten OKU Selatan. Semakin 
tinggi tingkat PAD maka pertumbuhan ekonomi nya akan semakin meningkat, hal ini 
bisa dilihat pada Thitung > Ttabel  sebesar  3,042>0,016, dan nilai signifikan nya lebih 
kecil dari 0,05 atau nilai signifikan 0,16<0,05. Tujuan syariah dalam pertumbuhan 
ekonomi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan 
manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan 
keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek meterial maupun spiritual, dalam jangka 
pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam Islam faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor SDM dan faktor Teknologi. Di 
OKU Selatan faktor SDM yang diukur dari IPM dan faktor Teknologinya sudah 
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cukup baik, karena tingkat SDM dan Teknologinya selalu mengalami peningkatan 
setiap tahunya. 
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MOTTO 

 

دُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب 
َ
َستُـر

َ
ْؤِمُنوَن و

ُ
اْلم

َ
ُسولُُه و

َ
ر
َ
 و

ْ
َلُكم

َ
ى اللَُّه َعم

َ
يَـر

َ
ُلوا َفس

َ
ُقِل اْعم

َ
و

ُلونَ 
َ
ْ تـَْعم

ا ُكْنُتم
َ
 ِبم

ْ
َنبُِّئُكم َهاَدِة فـَيـُ

الشَّ
َ
 و

Artinya : “ Dan katakanlah: "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 gaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Q.s At-Taubah : 
105)1 
 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro,2005), h. 162 



7 

 

PERSEMBAHAN 

 Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Kupersembahkan 

karya kecil ini sebagai tanda bakti demi cinta kasihku kepada: 

1. Kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Bahalin dan Ibunda Susmini, yang 

telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, dan Do’a 

serta segenap jasa-jasa yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku 

semakin yakin bahwa ridha Allah adalah keredhoan mu,susah senang dirimu 

selalu ada buat ku, tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan tinggi yang penuh dengan perjuangan. 

2. Adik semata wayangku Tri Setiawan, terimakasih karena selalu menjadi 

penyemangat, pendukung, dan selalu sabar menunggu untuk 4 tahun ini. 

3. Keluarga ku Nenenda Hisdan kadir, S.Ip, Yundaku Listinah, S.Pd.  MM  Devi 

Liana, SHi, Meliana, Amd, Leny sartika, S.E, kakandaku Ridehan, S. 

Pd.I.,MM, Muhrim, Palahudin, S.I,Kom, Rahmat Subhan,S.E, Alex, S.E, 

Reno Juanda,S.pd, Bibi Roshidaya,S.Pd, Wak Kompol Zulkarnain, Zakiudin, 

Azharuddin, Mamanda Dr. Idrus Ruslan, M.Ag, dindaku Suci Hidaya, Mita 

Lorenza, Nurlela, dan Elen Putri Pratami terimakasih karena kalian selalu 

memberikan dukungan serta motivasi untuk ku, terimakasih karena kalian 

selalu membimbingku dengan penuh kasih sayang, kalian penyemangatku. 

Trimakasih 

4. Sahabat tersayang, Indah Superti,S.E., Ety septiani, S.Pd, Suhartandi Jalili, 

S.E. Paizal Tanjung, Am.Kep Septyen Tri Damayanti,S.Ked., Almuarifah, 



8 

 

S.E, Frando Ryan Alansyah, S.T, terimakasih buat kalian yang selalu 

memberikan semangat dan selalu menemaniku. 

5. Saudaraku  Harli Adiansyah,S.K.M., Ety Oktriani, S.E. Umi Kurnia Ayu 

Lestari, S.Farm.,Yongki Pratama, Am, Kep, Riska dewi handayani, S.pd, 

terimakasi untuk kalian, kalian selalu menjadi penyejuk dan penerang jalanku, 

kalian yang terbaik. 

6. Sahabat seperjuangan Iga serlia (ALM), Yuni Astuti, Umi Fadilah, Novitr 

S.E.,Harry Azhar, Khairul Umam, Rozfa Nur Azizah, S.E.,Helin 

Angraini,S.Pd. Rani Wijayanti,S.Sos dan EI A angkatan 2013 terimakasih 

buat kalian, sangat sangat bahagia bisa kenal dan menjadi sahabat, keluarga 

selama 4 tahun ini. 

7. Guru – guru ku Bunda Shanty Fitriani, S.Pd., MM., Eka Yuliastina, S.E. 

Karolin Kusuma Dewi, S.Pd.I, Elpa Sartini,S.Pd, Heni Fitrianti, S.Pd.I,  

Krestuti Handayani, S.Pd.I, bapak Abi Zahrin, S. Pd.I, Ibrori Krisna, S.Pd, 

puadi yusnandar,S.Pd, terimakasih untuk guru – guru yang sampai sekarang 

masih selalu membimbing serta memperhatikanku, jasa – jasa mu akan selalu 

ku ingat. 

8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung 

  



9 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama lengkap Dwi Puspita Sari, dilahirkan di Pulau 

Beringin, Kabupaten OKU Selatan pada tanggal 08 juni 1995. Penulis 

merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bahalin dan 

Ibu Susmini. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) 

Negeri 3 Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan, 

selesai pada tahun 2007. Melanjutkan di Sekolah Madrasa Tsanawiyah Negeri 

(MTS) Pulau beringin OKU selatan yang di selesaikan pada tahun 2010. 

Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pulau 

Beringin Kabupaten OKU selatan dan Lulus pada tahun 2013. 

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Program Study 

Ekonomi Syariah,di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 

melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri 

(UMPTAIN) pada tahun 2013,  sejak tahun 2015 peralihan fakultas dan 

jurusan menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam. 

Dan sejak tahun 2017 peralihan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 

Lampung menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama 

menjadi mahasiswa di UIN penulis aktif diorganisasi Pergerakan Mahasiswa 

Islam Indonesia (PMII) komisaris UIN Raden Intan Lampung. 

  



10 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah serta tuntunan-Nya. Sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca pada 

umumnya. 

Selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis 

mengalami berbagai rintangan dan mendapat bantuan secara moril maupun 

materil dari semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Moh. Bahruddin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung 

2. Madnasir, S.E., M.SI. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden 

Intan Lampung. 



11 

 

3. Evi Ekawati. S.E., M.Si. selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

4. Any Eliza. S.E., M.Ak. selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

5. Para ataf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran 

administrasi selama penulis menjadi mahasiswa. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung yang telah memberikan ilmu danpelajaran kepada penulis selama 

proses perkuliahan. 

7. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah 

memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber 

referensi, data, dan lain – lain. 

8. Seluruh sahabat seperjuangan EI A yang selalu memberikan semangat kepada 

penulis. 

9. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan 

pengalaman yang begitu berharga, 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, 

hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang 

penulis miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan 

saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Untuknya Allah SWT penulis 



12 

 

memohon Taufiq dan hidaya-Nya semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi diri penulis dan berguna bagi kita semua. Amin. 

 

 Bandar Lampung, April 2017 

  Penulis, 

 

Dwi Puspita Sari 
 1351010233 

  



13 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1  PDRD Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2015 ................................ 6 

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 

2006 – 2016 ................................................................................ 10 

Tabel 3 Aspek Makro Dan Aspek Mikro Dalam Falah ................................ 47 

Tabel 4 Definisi Operasional Variabel ........................................................ 60 

Tabel 5  Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan Periode 

2006-2016 ................................................................................ 74 

Tabel 6  PDRB Atas Harga Konstan dan Laju pertumbuhan Ekonomi ........ 75 

Tabel 7  Hasil Uji Normalitas ..................................................................... 77 

Tabel 8   Hasil Heteroskedastisitas ............................................................. 79 

Tabel 9   Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana ...................................... 80 

Tabel 10 Hasil Pengujian Uji T................................................................... 81 

Tabel 11  Hasil Pengujian Adj R Square ..................................................... 83 

Tabel 12 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten OKU Selatan   

                  Tahun  2006-2015 ..................................................................... 93  

Tabel 13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten OKU Selatan Dan          

                  Komponen Penyusunnya 2010-2014 ......................................... 94 

Tabel 14 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses   

                   Terhadap Teknologi  Informasi/Komunikasi 2006-2014 ........... 97 

. 

 

 

  



14 

 

Daftar Gambar 

GAMBAR 1 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 53 

GAMBAR 2 Peta Administrasi Kabupaten OKU Selatan ....................................... 70 

GAMBAR 3 Hasil Uji Hesteroskedastisitas ........................................................... 78 

  



15 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 SK Pembimbing 

LAMPIRAN 2 Berita Acara 

LAMPIRAN 3 Kartu Konsultasi Skripsi 

LAMPIRAN 4 Surat Rekomendasi KESBANG POL Bandar Lampung 

LAMPIRAN 5 Surat Rekomendasi KESBANG POL Kabupaten OKU Selatan 

LAMPIRAN 6 Laporan Tahunan Pendapatan Asli daerah dan Pertumbuhan  

Ekonomi 

LAMPIRAN 7 Output Regresi Linier Sederhana 

LAMPIRAN 8 Tabel T 

 

  



16 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ii 

ABSTRAK ............................................................................................................ iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. iv 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. v 

MOTTO ............................................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN ................................................................................................ vii 

RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. viii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ................................................................................... 1 

B. Alasan Memilih Judul ........................................................................... 3 

C. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 4 

D. Rumusan Masalah ................................................................................ 13 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian............................................................. 13 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Pendapatan Asli Daerah 

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah........................................................... 15 

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah ........................................................... 16 

a. Pajak Daerah ............................................................................. 17 

b. Retribusi Daerah ....................................................................... 26 

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Yang Dipisahkan ....................................................................... 31 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ............................ 31 



17 

 

 

B. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi ............................................................ 32 

2. Faktor Pertumbuhan Ekonomi............................................................... 37 

C. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi ................. 38 

D. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam ........................... 41 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam ........ 41 

2. Tujuan Tujuan Syariah ......................................................................... 45 

a. Tujuan Falah ............................................................................ 45 

b. Tujuan Mashlahah .................................................................... 46 

E. Kajian Pustaka ............................................................................................. 49 

F. Kerangka Pemikiran ..................................................................................... 52 

G. Hipotesis ..................................................................................................... 52 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan sifat data...................................................................................... 55 

B. Sumber Data............................................................................................... 56 

C. Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 56 

D. Populasi dan Sampel .................................................................................. 57 

E. Definisi Operasional Variabel..................................................................... 58 

F. Metode Analisis Data ................................................................................. 60 

1. Uji Asumsi Klasik ................................................................................ 60 

a. Uji Normalitas .......................................................................... 60 

b. Uji Heteroskedasitas ................................................................. 61 

G. Analisis Regresi Linier Sederhana ............................................................... 61 

     H. Hipotesis ...................................................................................................... 63 

I. Koefisien Determinasi................................................................................... 63 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian .......................................................................................... 65 



18 

 

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten OKU Selatan ................. 65 

2. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi .................................................. 67 

3. Topografi.............................................................................................. 70 

4. Pendapatan Regional OKU Selatan ....................................................... 70 

B. Analisis Data .............................................................................................. 72 

1. Analisis Deskriptif ................................................................................ 72 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik ....................................................................... 75 

a. Uji Normalitas .......................................................................... 76 

b. Heteroskedastisitas .................................................................... 76 

3. Uji Hipotesis 

a. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana ................................. 79 

b. Uji Parsial (Uji T) ..................................................................... 80 

4. Koefisien Determinasi .......................................................................... 81 

C. Pembahasan 

a. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kabupaten OKU Selatan ................................................... 82 

b. Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam....... 84 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 98 

B. Saran

 ................................................................................................................... 10

0 

 

Daftar Kepustakaan 

Lampiran 

  



19 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 

lanjut, terlebih dahulu akan di jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. 

Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, 

dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud. 

Adapun judul skripsi ini ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI 

DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2006 – 2015 

DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM DI KABUPATEN OKU 

SELATAN. Adapun istilah istilah tersebut adalah: 

1. Analisis 

Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.2 

2. Pengaruh 

Pengaruh merupakan sumber daya yang dapat membentuk atau mengubah 

sesuatu yang lain.3 

 

                                                             
2 Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia ( Jakarta, Balai Pustaka 2002), h.  65 
3Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses 

pada tgl 26 november jam 23;06 
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3. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang undang. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah 

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi darah, hasil 

pengelolaan kekayaan darah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah 

yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonami daerah sebagai perwujudan 

atas desentralisasi.4 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas yaitu peningkatan produksi, 

dan pendapatan, bisa saja berlangsung tanpa terwujudnya pembangunan.5 

Menurut Terleckyj pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terus 

menerus, selama periode yang berarti, dalam jumlah barang barang materi dan 

jasa jasa yang di produksi dalam suatu perekonomian.6 Sedangkan menurut 

Prasatyo pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat dimaknai sebagai 

pertambahan output atau pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu 

tertentu. 7 jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 

                                                             
4Ahmad Yani,. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia 

(Jakarta, PT Rajagrafindo,2013) h. 51 - 52 
5Sumitro Djojohadikusumo,perkembangan pemikiran ekonomi dasar teori pertumbuhan dan 

ekonomi pembangunan ( jakarta, PT Pustaka LP3ES indonesia, 1994),  h. 2 
6Komarruddin, Uang dinegara sedang berkembang  (jakarta, bumi askara 1991) h. 103 
7Basuki Pijoalwanto,perekonomian indonesia tinjauan historis,teoritis,dan empiris 

(yogyakarta, graha ilmu, 2014), h. 15 
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jasa yang diproduksi masyarakat bertambah.Dalam penelitian inipenulis 

menggunakan data PDRB harga konstan dikarenakan PDRB atas harga 

konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan dan struktur ekonomi wilayah. 

5. Ekonomi Islam  

Dawam Raharjdo melihat ekonomi Islam dalam tiga kemungkinan 

pemaknaan, pertama yang dimaksud ekonomi islam adalah ilmu ekonomi 

yang berdasarkan nilai atau ajaran islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi 

islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan 

kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara 

atau metode tertentu. Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam 

pengertian pengertian umat Islam.8 

Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa maksud dari judul 

ini adalah Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kabupaten Oku Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya jujdul penelitian ini berdasarkan alasan objektif 

dan subyektif adalah sebagai berikut: 

1. Secara Obyektif 

Pendapatan Asli Daerahkabupaten OKU Selatan merupakan 

pendapatan daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

                                                             
8Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Yogyakarta, 

Graha Ilmu,  2013) h. 9 
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Pendapatan asli daerah di kabupaten OKU Selatan juga bukan hanya 

bersumber dari pajak, retribusi dll saja, melainkan dari pemekaran yang 

terjadi di kabupaten OKU Selatan. Pemekaran tersebut menjadi cikal bakal 

dari pendapatan hasil daerah di kabupaten OKU Selatan, karena dengan 

adanya pemekaran kabupaten OKU menjadi kabupaten OKUS dapat 

menambah potensi yang ada di kabupaten tersebut, terutama potensi wisata 

nya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten OKU Selatan. 

2. Secara Subyektif 

Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan 

diteliti. Sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

kedepannya. Selain itu judul yang diajukan sesuai dengan jurusan penulis di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam 

jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan 

suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Menurut Sirojuzilam 

dan Mahalti pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak 

kebijaksanaan pemerintah yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian 

akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. 

Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan 
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domestik Bruto (PDRB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian.9 

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi 

meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan 

ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai 

sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada 

tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok 

bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun 

kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004). Tingkat pertumbuhan 

ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu 

periode tertentu. 

Kabupaten OKU Selatan merupakan salah satu kabupaten yang tingkat 

pertumbuhan ekonominya masih bersifat fluktuatif. Berdasarkan data sekunder 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU Selatan, jumlah 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2006 sampai tahun 2015 presentase 

                                                             
9 Sumitro Djojohadikusumo,perkembangan pemikiran ekonomi dasar teori pertumbuhan dan 

ekonomi pembangunan ( jakarta, PT Pustaka LP3ES indonesia, 1994),  h. 2 



24 

 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Selatan masih bersifat fluktiatif (naik 

turun), hal ini dapat dilihat dalam tabel 1. 

Tabel I 
PDRD Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Kabupaten 

OKU Selatan Tahun 2006-2015 

Tahun  PDRB atas harga konstan Laju pertumbuhan(%) 
2006 1.027.493,97 8,71 
2007 1.077.964,00 4,91 
2008 1.137.069,00 5,48 
2009 1.206.027,00 6,06 
2010 1.279.465,00 6,09 
2011 1.346.057,09 5,20 
2012 1.416.806,71 5,26 
2013 1.490.479,01 5,20 
2014 1.572.600,18 5,51 
2015 1.643.967,94 4,54 

 
Sumber : Hasil Olahan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU 
Selatan      
   2015 
 

Pada tabel 1 Pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan.Tahun 2006 sampai tahun 2015 presentase pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten OKU Selatan masih bersifat fluktiatif (naik turun). 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk 

melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi 

daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan 
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perekonomian daerah. Era Otonomi Daerah tidak lagi sekedar menjalankan 

instruksi dari pusat, tapi benar-benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan 

kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa 

dikatakan terpasung.Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan 

pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah.Terkait dengan hal itu, 

pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan 

pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat 

partisipasi publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.10 

Menurut Suparmoko, Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai 

sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran 

pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula 

pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.Pengeluaran Pemerintah (goverment 

expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yang tercermin dari dalam 

dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.APBD 

terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan.pendapatan terdiri atas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain– lain pendapatan asli daerah yang sah, 

                                                             
10Fitrah Afrizal, Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Ternaga 

Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan, (Makasar, 2012) h. 12 
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yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaa dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas 

desentralisasi.11 

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan 

daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang 

menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. 

Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya yang tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan 

pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek objek yang dikenakan pajak oleh 

pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah,12 

dalam hal ini kabupaten OKUS. 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) adalah salah satu kabupaten 

di Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ogan 

Komering Ulu yang di resmikan dengan UU No. 37 Tahun 2003 tanggal  18 

Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan pada 16 Januari 2004 di Muara Dua, 

ibu Kota Kabupaten OKU Selatan. Pemekaran ini tentunya dapat menjadi modal 

dalam meningkatnya kinerja pertumbuhan dan pembangunan daerah. Banyak 

potensi yang dimiliki OKU selatan yaitu Wisata Alam dan Potensi lain yang 

terkandung didalam perut bumi OKU Selatan. Ini merupakan cikal bakal 

                                                             
11Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di 

Indonesia,(Jakarta,2007), h. 52 
12 Ahmad Yani , Op. Cit, , h. 51 -52  
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berujung kepada kemakmuran 

perekonomian serta pertumbuhan dan pembanguan OKU Selatan hingga dapat 

melancarkan perputaran nilai Pendapatan daerah. Belum lagi retribusi dan pajak 

daerah, tentunya akan menunjang pertumbuhan daerah di OKU Selatan. 13 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah 

dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau 

pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional 

yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya 

meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun 

dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang 

diharapkan namun Pemerintah Kabupaten OKU Selatan selalu berupaya untuk 

mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka 

memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah. 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan daerah 

meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan 

daerah dan pinjaman daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 

penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan 

bukan pajak, DAK, DAU dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Adapun 

                                                             
13Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakankeuangan Daerah (On-Line), 

Tersedia Di: Http://Www.Sumselprov.Go.Id/Sejarah.Htm (25 November) 
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realisasi Pendapatan Asli Daerahselama tahun 2006 – 2015 adalah dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel II 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan Periode 2006-2015 

Tahun Pendapatan Asli Daerah 
(Rupiah) 

2006 5,611,247,447 
2007 8,358,438,994,43 
2008 10,242,072,016,46 
2009 13,039,063,346 
2010 13,087,384,671,21 
2011 13,676,922,59,12 
2012 18,948,549,850,62 
2013 22,896,577,245,74 
2014 33,315,778,613,97 
2015 38,284,769,511,75 

Sumber : Hasil Olahan Data Dispenda Kabupaten OKU Selatan 

Secara umum kinerja Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun rata - 

ratamengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi Pertumbuhan 

ekonomi nya masih belum stabil atau  masih naik turun. Hal ini berbeda dengan 

teori saragih yang menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah naik maka 

pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti apakah pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi nya. Dalam penelitian ini juga, peneliti ingin 

membuktikan kembali suatu teori yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu diantaranya: 

menurut Brata menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap 
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pertumbuhan ekonomi daerah, selanjutnya peneliti yang dilakukan oleh Anis 

Setiawati yang menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Saragih berkata bahwa Peningkatan PAD harus berdampak pada 

perekonomian daerah, Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah 

tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi 

peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa 

diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan 

tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Dengan 

adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah 

dan akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi nasional. Jika PAD naik 

maka pertumbuhan ekonominya meningkat, Peningkatan PAD dapat 

meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik 

semakin baik.14 

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan 

maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi 

yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah 

terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama 

berlandaskan pada firman Allah swt. Berikut: 

                                                             
14ibid 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul    

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa: 59).15 

 
Sejarah Islam mencatat, perkembangan kebijakan fiskal dalam sistem 

ekonomi Islam, mulai dari awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam. 

pada jaman pertengahan ternyata peran fiskal sangat penting untuk menunjang 

kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Pada zaman tersebut bagaimana 

Rasulullah SAW. menerapkan tentang ghanimah, jizyah, ushr, al-kharaj dan adh-

dharibah. Semua tersebut merupakan sumber pendapatan negara yang sangat 

bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Islam. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitiandengan judul ANALISIS PENGARUH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KABUPATEN OKU 

SELATANTAHUN 2006 – 2015. 

 

 

 
                                                             

15Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro: 
,2005), h. 75 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang 

masalah, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten OKU Selatan tahun 2006 - 2015? 

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai pertumbuhan ekonomi? 

     E . Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah  terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten OKU Selatan tahun 2006 - 2015 

b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terkait dengan 

Pertumbuhan Ekonomi. 

2. Manfaat Masalah 

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat 

memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

Agar dapat tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu 

pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu ilmu ekonomi islam. 
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b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan 

mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin 

memperdalam ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi 

hukum positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang berkaitan dengan 

ilmu Ekonomi Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendapatan Asli Daerah 

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian 

PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna 

membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut.16 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai 

sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung 

sebagaian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan 

dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian 

otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. 

Menurut Halim Abdul, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor 

pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui 

                                                             
16Audie O Niode,Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK,Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Di Sulawesi Selatan,Skripsi, Ekonomi Pembangunan,Universitas Sam Ratulangi, 
(Manado,2013), h.  247 - 248 
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sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan 

pemerintah dan pembangunan daerah.17 

Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari PAD. Sumber 

PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah. 

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 BAB X 

tentang pembangunan daerah bagian kelima pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan paragraph 1 Pendapatan pasal 285, Sumber Pendapatan Asli 

Daerah terdiri atas:18 

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi: 

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

 

 

 

 

                                                             
17 Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Vol. 18 No.1,  
(Maret 2011),  h. 46-58. 

18 UU No23 Tahun 2014, Tentang Pendapatan Asli Daerah 
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a. Pajak Daerah 

1) Pengertian Pajak Daerah 

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut  

Rochmat Sumirno, Pajak Daerah adalah iuran rakyat pada kas negara 

berdasarkan undang – undangan (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.19 

2) Ciri-Ciri Pajak Daerah 

Ciri-ciri Pajak Daerah berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 

pasal 1 ayat 1, sebagai berikut: 

a) Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara 

Berdasarkan PP 46 tahun 2013, setiap orang memiliki 

kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku 

untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat 

objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Yang Tidak 

Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp.2.050.000 per bulan. Jika anda 

adalah karyawan atau pegawai, baik karyawan swasta maupun 

                                                             
19 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2008), h. 12 
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pegawai pemerintah, dengan total peghasilan lebih dari 2 juta, maka 

wajib membayar pajak. Jika anda adalah wirausaha, maka setiap 

penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan 

kotor/bruto. 

b) Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara 

Seseorang yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat 

objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang 

pajak sudah di jelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak 

membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman 

sanski administrasf maupun hukuman secara pidana. 

c) Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 

Pajak berbeda dengan retribusi, pajak merupakan salah satu 

sarana pemerataan pendapatan negara. Jadi ketika membayar pajak 

dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaan pajak 

yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di 

daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa 

pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lain. 

d) Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-

undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, 

pembayaran,dan pelaporan pajak. 
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3) Fungsi Pajak Bagi Daerah dan Masyarakat 

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan Daerah, 

khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah 

dalam membiayai hampir seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk 

pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa 

fungsi, antara lain: 

a) Fungsi Anggaran (Fungsi budgeter) 

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Daerah dengan 

cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas 

Daerah untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran Daerah 

lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber Pendapatan 

Asli Daerah yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran 

dengan pendapatan Daerah. 

b) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur 

kebijakan dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur 

tersebut antara lain: 

1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 

2) Pajak dapat digunakan sebaga alat untuk mendorong kegiatan 

ekspor, seperti: pajak ekspor barang. 
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3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap 

barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 

4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang 

membantu perekonomian agar semakin produktif. 

c) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan 

antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

d) Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan 

perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah 

menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar 

dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi 

atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang 

yang beredar dapat bertambah dan deflasi dapat di atasi.20 

 

 

 

 

                                                             
20Rusmala Dewi, Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam,Skripsi,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Raden Intan, 
lampung 2016), h. 25-27 
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4) Jenis – Jenis Pajak 

a) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: 

pajak tidak langsung dan pajak langsung.21 

1. Pajak Tidak Langsung (Inderect Tax) 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan 

kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan 

tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut 

secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi 

peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban 

membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang 

mewah, dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak 

menjual baranng mewah. 

2. Pajak Langsung (Direvt Tax) 

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala 

kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang 

dibuat kantor pajak. Didalam surat ketetapan pajak terdapat 

jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung 

harus di tanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan 

tidak dapat di alihkan ke Pendapatan Asli Daerah pihak lain. 

                                                             
21ibid 
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Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak 

penghasilan. 

b) Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Instansi Pemungut 

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi meliputi 

a. Pajak Hotel  

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 

pariwisata, wusma pariwisata, rumah penginapan, serta kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

 Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk juga penunjang 

sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan 

hiburan. Yang dimaksud jasa penunjang adalah fasilitas 

telepon, internet, fotokopi, dan lain sebagainya. 

Mengacu Pendapatan asli Daerah ketentuan Pasal 32 

ayat 2 UU Tahun 2009 tersebut, apabila asa fasilitas hiburan 

yang menyatu sebagai fasilitas Hotel, seperti diskotik,spa, 

fitness center dll, maka dapat dikenakan Pajak Hotel.  
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b. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia 

makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, 

dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

 Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan  

restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau 

minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di 

tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan 

ketentuan ini, maka layanan antar (delevery service) atau 

pemesanan di bawa (take away order), tetap dikenakan pajak 

Restoran walaupun tidak menikmati fasilitas restoran. 

c. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 

hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan di 

pungut bayaran. 

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan 

dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan 

pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah jenis hiburan 

sebagai berikut: 
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i. Tontonan film; 

ii. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

iii. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

iv. Pameran; 

v. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

vi. Sirkus, akrobat, dan sulap; 

vii. Permainan bilyar dan boling, dll. 

d. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara 

reklame. Reklame adalah  benda, alat, perbuatan, atau media 

yang bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan 

komersial mempekenalkan, mengajukan, mempromosikan, 

atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 

orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 

dirasakan, dan/atau dinikmati umum. 

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan 

reklame, meliputi; 

i. Reklame kain; 

ii. Reklame melekat, stiker; 

iii. Reklame selebaran; 

iv. Reklame berjalan, termasuk Pendapatan Asli Daerah 

kendaraan; 
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v. Reklame udara 

vi. Reklame suara; 

vii. Reklame film, dll. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil 

penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan 

adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri 

maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang 

dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik, 

 Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber 

lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang 

didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu 

PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan listrik 

yang diperoleh dari sumber sendiri adalah pengguna tenaga 

listrik yang memperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik 

yang dimiliki oleh pengguna tenaga listrik, pusat 

pembelanjaan, toko swalayan, mall, runah sakit, dan gedung-

gedung yang biasa dikunjungi oleh masyarakat luas banyak 

menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik 

cadangan saat pemadaman listrik terjadi.22 

 

                                                             
22Ibid, h. 27-31 
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b. Retribusi Daerah 

1. Pengertian Retribusi Daerah 

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU 

ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU 

Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di 

satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber sumber 

pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah 

yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama 

berasal dari retribusi daerah.23 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi 

daerah di bagi menjadi tiga golongan: 

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. 

2. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

                                                             
23Mardiasmo, Op. Cit. h.13 
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3. Retribusi Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dab 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 

daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.24 

2. Objek Retribusi 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, abjek retribusi ada 

tiga yaitu: 

a) Jasa Umum 

Dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 

objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi 

penerimaanya kecil atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan 

pelayanan secara cuma-cuma. 

Menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Umum 

adalah; 

 

                                                             
24 Saidal arif, analisis ekonomi islam tentang pengembangan objek wisata sebagai sumber 

pendapatan asli daerah.skripsi, ekonomi dan bisnis islam (lampung, IAIN raden intan, 2015), h. 34-35 
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1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan 

kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, 

balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan 

kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendafratan. 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi: 

a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembangunan sementara 

b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi 

pembangunan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah 

c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta 

Catatan Sipil 

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta 

catatan sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu 

identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk 

musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta 

perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan 

anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian. 
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4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Objek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan 

bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang di 

selenggarakan oleh pemerintah daerah. 

b) Jasa Usaha  

Dalam Pasal 126 Undang-Undang No 28 Tahun 2009, objek  

retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 

1) Pelayanan dengan menggunakan/memafaatkan kekayaan 

daerah yang belim dimanfaatkan secara optimal; dan atau 

2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta 

Menurut  Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 jenis 

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: 
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1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah 

penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah 

tersebut. 

2) Retribusi Tempat Khusus Parkir 

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan 

tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau 

dikelola pleh pemerintah. 

3) Retribusi Tempat Penginapan 

Objek retribusi tempat penginapan adalah pelayanan 

tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau di 

kelola oleh pemerintah daerah.25 

c). Perizinan Tertentu 

 Menurut pasal 140 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah, objek retribusi perizinan tertentu 

adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah ke 

pendapatan asli daerah orang pribadi atau badan yang di maksud 

untuk mengatur dan pengawasan atas keinginan pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu 

                                                             
25 Rusmala Dewi, Op. Cit, h. 33-41 
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guna melindungi kepentingan dan menjaga kelestarian 

lingkungan.26 

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  

Yang Dipisahkan. 

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek 

pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

swasta atau kelompok masyarakat.27 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Menurut UU No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah 

yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak 

termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil 

pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa 

giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. 28 

Sebagai salah satu unsur PAD yang utama, Pajak Daerah memegang peranan 

penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Hal ini dikarenakan 
                                                             

26 UU No 28 Tahun 2009 Tentang  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
27 Undang-Undang Dasar No 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
28 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pendapatan Asli Daerah 
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semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Daerah, maka semakin tinggi pula 

pencapaian penerimaan PAD dalam struktur keuangan daerah, begitu pula 

sebaliknya. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan 

Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman 

daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya 

yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut stiap tahun 

tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai 

APBD. 

B. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomianyang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila 

jumlah balas jasa rill terhadap penggunaan faktor–faktor produksi pada tahun 

tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan 

ekonomi harus mengarah pada standar hidupyang lebih tinggi nyata dan kerja 

meningkat.29 

                                                             
29Lincolin arsyad, Ekonomi Pembangunan, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010, h. 269 
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Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau 

pendapatan rill. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung perkapita atau 

selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan 

penggunaan input. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan 

kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan 

yang lebih baik selama periode tertentu. Dari aspek dinamis melihat bagaimana 

suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.30 

Pertumbuhan ekonomi dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Angka 

yang digunakan untuk perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang 

tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan 

ekonomi daerah merupakan suatu keadaan dimana terdapat peningkatan Produk 

Domestik Regional Bruto dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah 

dikatakan meningkat jika ada kenaikan PDRB dari tahun 

sebelumnya.Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan 

PDRB. PDRB yaitu totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh 

dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga 

konstan.31 

Salah satu tujuan pembangunan sacara makro adalah meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses 

                                                             
30Ibid 
31Boediono,Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis, Edisi Pertama, Cetakan 

Pertama, (Yogyakarta, BPFE, 1999), h. 123 
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peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan 

dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembanganyang 

berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan 

pendapatan.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara 

dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari 

perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. 

Menurut Sirojuzilam dan Mahalli pertumbuhan ekonomi merupakan suatu 

gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan 

khususnya dalam bidang bidang ekonomi. Supriana berpendapat bahwa 

peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui pertumbuhan 

ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap negara.32 

 Suatu  perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat 

kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada 

masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan 

jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari 

tahun-tahun sebelumnya, 

Dalam teori ekonomi pembangunan, dikemukakan ada enam karakteristik 

pertumbuhan ekonomi, yaitu:33 

1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk mengimbangi 

laju pertumbuhan penduduk yang cepat.  
                                                             

32ibid 
33ibid 
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2.  Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya 

perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan.  

3.  Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri 

dan jasa.  

4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah 

perkotaan (urbanisasi).  

5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya 

kekuatan hubungan internasional. 

6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional.  

Data ekonomi merupakan sumber informasi sistematik untuk dapat 

mengukur sejauh mana perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Suatu 

data yang akurat diharapkan dapat menggambarkan suatu kondisi statistik 

perekonomian. Statistik ini digunakan oleh para ahli ekonomi untuk 

mempelajari perekonomian dan oleh para pengambil keputusan untuk 

mengawasi pembangunan ekonomi dan merumuskan kebijakan-kebijakan 

yang tepat.  

Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam 

mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah Produk Domestik Bruto (PDB). 

Mankiw berkata bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar 

semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama 

kurun waktu tertentu. Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal 

sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan 
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indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau 

tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Menurut Saggaf dengan 

menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan 

mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan 

laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai 

sektor lapangan usaha yang ada.34 

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, 

Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat 

tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya 

adalah:35 

a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi 

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau 

sumber daya manusia. 

b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan 

memperbanyak jumlah angkatan kerja. 

c) Kemajuan teknologi 

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya 

tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah yang 

diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota. 
                                                             

34 Rahardjo Adisasmita,  pertumbuhan wilayah dan wilayah pertumbuhan (Yogyakarta, graha 
ilmu, 2014), h.91 

35ibid 



55 

 

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu 

indikator yang disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDRB). Menurut 

definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang di produksi 

suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor 

kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB 

atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi sebagai 

barang dan jasa.36 

2. Faktor Pertumbuhan Ekonomi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

secara umum, antara lain: 

a. Sumber daya alam 

b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk 

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

d. Sistem sosial 

e. Pasar 

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih 

dahulu dihiting pendapatan nasional rill yaity PNB atau PDB yang 

dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai 

yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga 

yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi 

                                                             
36 Aisyah Oktarini,Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Dan Jimlah Objek Wisata Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam,Skripsi,Ekonomi Syariah,Institut 
Agama Islam Negeri (Lampung,2016), H.16 
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dihitung dari pertambahan PNB atau PDB rill yang berlaku dari tahun 

ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan 

ekonomibsetiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:   

 

   ��� � 1� � ����� �����
��

 � 100% 

Keterangan:  

 R(t – 1)  = Pertumbuhan Ekonomi Daerah  

PDRBt   = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu  

PDRB (t – 1)  = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya  

Model pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert M. Solow. Model 

pertumbuhan ini telah di-terapkan dalam berbagai studi empiris di banyak 

negara. Asumsi dasar yang dipakai dalam model ini antara lain, keluaran di-

hasilkan dari penggunaan dua jenis masukan yaitu modal dan tenaga kerja, 

perekonomian berada pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh, 

perekonomian berada dalam kondisi persaingan sempurna.37 

C. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan. Menurut Brata yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif 

dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan penelitian oleh Tambunan yang 

                                                             
37 Asti Oktari, Pengaruh Tingkat Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Ekonomi 
Dan Bisnis Islam (IAIN Raden Intan, Lampung, 2016), h. 23-24 
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menyatakan Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan 

peningkatan tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah.38 

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. 

Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan 

mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya 

pemerintah daerah lebih berkosentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi 

lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan 

produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi.  

Harianto menyatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber 

pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan 

meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih 

menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Tambunan berpendapatan bahwa Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan 

menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.39 

Saragih berkata bahwa Peningkatan PAD harus berdampak pada 

perekonomian daerah, Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah 

tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi 

peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa 

diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan 

                                                             
38ibid 
39Harianto, David dan Adi, Priyo Hari, 2007,” Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, 

Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita,” Simposium 
Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007. 
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tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Dengan 

adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah 

dan akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi nasional. Peningkatan 

PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas 

pelayanan publik semakin baik.40 

Sidik menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak 

hanya diukur yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur 

perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah. 

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya 

kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 

lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD 

juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang 

terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, 

sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi 

fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan 

mampu menggali sumber– sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika 

PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih 

tinggi.  

Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap 

jalanya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah 

                                                             
40ibid 
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dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun 

sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu 

tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD 

sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur 

pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke 

tahun. 

Menurut Brata, mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan 

PAD dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah kehubungan negatif jika 

daerah terlalu otensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. 

Sedangkan Mardiasno berkata bahwa Pendapatan Asli Daerah PAD yang 

berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi 

daerah dan mengancam perekonomian secara makro.41 

D. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah 

seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan 

kemajuan jangka panjang. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi tertentu, seperti 

Schumpeter dan Nyonya Ursula Hicks, telah menarik perbedaan yang lebih lazim 

antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

                                                             
41 Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan 

Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemiskinan, dan Pengangguran:Pendekatan 
Analisis Jalur. Jurnal, Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Desember 2007, Vol.4, No.2, H. 211-218. 
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ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang sedangkan pertumbuhan 

mengacu kepada masalah negara maju.42 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan 

perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi oleh masyrakat.Kalau kita tinjau dari sejarah pada zaman kelahiran 

agama Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan 

empat Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta 

peningkatan partisipasi kerja dan produksi. 

Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam 

kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai 

oleh Baitul mal. 

Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan 

Khulafau ar-Rasidin dengan mengeluarkan dana Baitul mal. Kedua jenis 

kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan peran yang 

dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada 

era permulaan Islam. 

1. Penyebaran Islam. 

2. Pendidikan dan kebudayaan. 

3. Pengembangan ilmu pengetahuan. 

4.  Pembangunan infrastruktur. 

5.  Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan. 

                                                             
42Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah,PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2016, H. 19 
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6.  Penyediaan layanan kesejahteraan sosial. 

Dari sejarah singkat yang penulis kutip di atas tentang kebijakan pemerintah 

yang diambil dalam pertumbuhan ekonomi pada permulaan Islam, kita bisa 

melihat bahwa peranan setiap individu sangat berarti bagi perkembangan 

ekonomi. Dalam hal ini Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai 

bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (fard al-kifayah) yang sudah ditetapkan 

Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan 

kemanusiaan akan binasa. efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian 

dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga 

alasan mengapa seseorang melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi: 

1. Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. 

2. Mensejahterakan keluarga. 

3. Membantu orang lain yang membutuhkan. 

Masyarakat madani atau industrial yang ideal berdasarkan Qur’ani dibangun 

dengan landasan:43 

a. Kebersamaan dan tolong-menolong dalam segala aktifitas pembangunan. 

b. Keadilan dan kebijakan. 

c.  Amar ma’ruf nahi mungkar menuju kepada kebaikan dan mencegah 

kemungkaran. 

d.  Berakhlak Islam. 

1) Menunaikan amanah. 

                                                             
43Ibid 
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2) Menunaikan janji. 

3) Memperbaiki hubungan antar manusia. 

4) Larangan mengkhianati amanah. 

5) Larangan menghina dan meremehkan. 

Adapun beberapa fungsi utama ekonomi negara sejahtera Islam adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi. 

2. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang. 

3.  Menjaga hukum dan ketertiban. 

4.  Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.. 

5. Menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional.44 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi 

adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan 

dengan Pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang 

mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan 

pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang 

sarat nilai. Suatu peningkatan yang di alami oleh faktor produksi tidak di anggap 

sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan 

barang-barang yang terbukti yang memberikan efek buruk dan membahayakan 

manusia. 

                                                             
44Lalu Muhammad Iswandi, Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi 

Islam,(Ntb,  Iai Hamzanwadi Pancor Lotim,2013)  h. 374 -376 
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2. Tujuan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi 

Kebahagiaan merupakan tujuanutama kehidupan manusia. Manusia akan 

memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, 

baik dalam aspek meterial maupun spiritual, dalam jangka pendek, menengah 

maupun jangka panjang. 

Terdapat dua hal pokok yang kita perlukan dalam memahami bagaimana 

mencapai tujuan hidup, yaitu pertama tujuan untuk  mencapai falah  dan kedua 

tujuan mashlahah. 45 

a. Falah  

Secara literal falah  adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu 

kemuliaan dan kemenangan hidup. Menurut Islam falah  dapat dimaknai 

sebagai keberuntungan di dunia dan di akhirat. 

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan 

kebahagiaan hanya dapat di capa melalui realisasi yang seimbangan antara 

kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, 

memaksimumkan  output total semata mata tidak dapat menjadi tujuan dari 

sebuah masyarakat muslim. Memaksimumkan output, harus dibarengi dengan 

menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang 

terletak pada batin manusia, keadilan serta permaian yang fair pada semua 

peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan yang seperti inilah yang 

akan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqasid asy-syariah). 

                                                             
45ibid 
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Dalam tabel 3 tampak bahwa falah mencakup aspek yang lengkap dan 

menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi 

spritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial, dan budaya serta politi. 

Tabel3 

Aspek Makro Dan Aspek Mikro Dalam Falah 

Unsur Falah  Aspek Mikro Aspek Makro 
 
 
 
 
 
 
 
Kelangsungan Hidup 

Kelangsungan hidup 
biologis : kesehatan, 
kebebasan keturunan dan 
sebagainya. 

Keseimbangan ekologi dan 
lingkungan 

Kelangsungan hidup 
ekonomi : kepemilikan 
faktor peroduksi 

1. pengelolaan SDA 
2. penyediaan kesempatan 
berusaha untuk semua 
produk 
 

Kelangsungan hidup 
sosial : persaudaraan dan 
harmoni hubungan sosial 

Kebersamaan sosial, 
ketiadaan konflik antar 
kelompok 

Kelangsungan hidup 
politik : kebebasan dalam 
berpartisipasi politik 

Jati diri dan kemandirian 

Kebebasan 
berkeinginan 

Terbebas kemiskinan Penyediaan sumber daya 
untuk seluruh penduduk 

Kemandirian hidup Penyediaan sember daya 
untuk generasi mendatang 

Kekuatan dan Harga 
diri 

Harga diri Kekuatan ekonomi dan 
kebebasan dari utang 

Perlindungan terhadap 
hidup dan kehormatan 

Kekuatan militer 

 

b. Mashlahah 

Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila 

terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara seimbang 

sehingga akan menyebabkan dampak yang di sebut mashlahah. Mashlahah 

adalah segala bentuk keadaan baik material maupun nonmaterial, yang 



65 

 

mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia. 

Tujuan utama dalam syari’at Islam yang juga merupakan tujuan 

ekonomi Islam menurut As-Shaitibi  adalah mencapai kesejahteraan manusia 

dan terletak pada perlindungan terhadap lima ke-mashlahah-an, yaitu 

keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan.46 

Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu falah dan terutama 

mashlahah yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan kegiatan 

ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkannya dengan jalan 

menjalankan bentuk ekonomi Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam 

firman Allah SWT, dalam Q.S At-Taubah (9):105:47 
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Artinya” Dan katakanlah: "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 gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 
yang telah kamu kerjakan". 

 
Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud 

pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari 

itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang 
                                                             

46 Rusmala Dewi, Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah 
Dalam Perspektif Ekonomi Islam,Skripsi,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Raden Intan, 
lampung 2016), h.67-69 

47Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 
Diponegoro,2005) h. 163 
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produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan 

hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan 

untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spritual manusia. 

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang 

dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan 

ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang di anut oleh kapitalis, di 

mana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan 

dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa 

hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang ditunjukan untuk mengatasi persoalan 

kehidupan manusia. 

Menurut Abdurrahman Yusro48, pertumbuhan ekonomi telah di 

gambarkan dalam QS. Nuh 10-12:49 
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Artinya: maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada 
Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya 
Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan 
membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu 
kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-
sungai. 

 
 
 
 

                                                             
48ibid 
49Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro,2005) h. 455 
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 Dijelaskan pula dalam firman Allah Q. S Al-Ar’raaf  (7) 96:50 
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Artinya : Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 

pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 
langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, 
maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. 

 
Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan 

hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (mintak 

ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika 

kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada 

nilai – nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah 

merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhannya, maka tidak akan 

diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan. 

Dalam persfektif ekonomi syariah, ada dua faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Keduanya adalah:51 sumber daya manusia dan 

teknologi dan inovasi. 

E. Kajian Pustaka  

Harianto dan Adi menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul 

Hubungan Antara DAU, Belanja Modal, PAD dan Pendaptan Perkapita 

menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun Anasmen berpendapat 

                                                             
50Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro,2005) h. 129 
51ibid 
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bahwa dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Belanja Modal Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat : 2000-2006, menemukan bahwa 

Belanja Modal tidak signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

PDRB dan menurut Bati dengan judul Pengaruh Belanja Modal dan PAD 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di 

Sumatera Utara), menemukan hasil Belanja Modal dan PAD berpengaruh 

secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan secara parsial PAD 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja 

Modal tidak berpengaruh.52 

Penelitian Saggaf menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kota Pekan baru dalam kurun waktu 

tahun 1989 - 1993. Demikian juga halnya dengan jumlah alokasi APBD 

secara keseluruhan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama.53 

Fitrianti dan Pratolo menyatakan dalam studi tentang pengaruh 

pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap rasio kemandirian 

dan pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 

1999 - 2007 di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta tidak terdapat pengaruh  yang signifikan antara pendapatan asli 

                                                             
52Putu Candra Gunantara, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada 

Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di BALI,Jurnal , ( 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Bali,2014)  h. 533 

53ibid 
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daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap rasio kemandirian, serta 

pengaruh signifikan antara belanja pembangunan terhadap rasio 

kemandirian.54 

Penelitian Helmi menyimpulkan bahwa pendapatan dari sektor pajak dan 

pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Riau, di mana PAD dari sektor pertambangan, pertanian 

dan pariwisata berpengaruh positif terhadap pembentukan PDRB.55 

Menurut Afri Hidayat dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara, 

yang menyatakan hasil penelitian ini di temukan hubungan bahwa 

pertumbuhan ekonomi signifikan mempengaruhi variabel pendapatan asli 

daerah provinsi Sumatera Utara pada tingkat kepercayaan 95%.56 

Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya pertama terletak pada judul penelitian yang penelitian 

sebelumnya menggunakan beberapa variabel sedangkan penelitian sekarang 

hanya menggunkan satu variabel, selain itu letak perbedaan dari penelitian 

sebelumnya adalah tempat lokasi penelitian, waktu penelitian, penggabungan 

hasil penelitianserta dalam penelitian ini menggunakan atau menjelaskan juga 

tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dalan perspektif ekonomi Islam. 

                                                             
54ibid 
55ibid 
56 M Ribai Subhanda Rubis,Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengeluaran 

Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kota Padangsidimpuan Tahun (2004-
2009),Skripsi,Ekonomi Dan Bisnis, (Jakarta,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), h. 25 
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F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini 

model hubungan antar variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (X), 

kemudian sebagai variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi (Y), dari uraian 

tersebut, maka hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat dalam gambar 

sebagai berikut: 

Gambar 1 

Kerangka Berfikir 

     

 

  

G . Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah telah di nyatakan dalam bentuk kalimat 

penelitian.Dikatakan sementara, karena jawaban yang di berikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

Pendapatan Asli 
Daearah (X) 

Pertumbuhan 
Ekonomi (Y) 
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jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik.57 

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah Semakin tinggi PAD 

suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pusat 

semakin berkurang. Selanjutnya daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam 

merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. Melalui 

belanja rutin, belanja pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya, PAD 

sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah 

aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas 

ekonomi pada masyarakat, akan terjadi peningkatan jumlah output barang dan/ 

atau jasa yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi 

pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.Penelitian oleh Brata 

menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan PAD sesuai 

dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD 

dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah ke hubungan negatif jika 

daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. 

Sebagaimana diketahui, belakangan ini banyak pihak, khususnya dunia usaha, 

yang mengeluhkan soal begitu banyaknya pajak dan/atau retribusi yang justru 

menekan daya saing daerah. 
                                                             

57Sugiyono, Op. Cit. h.64 
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 Kesimpulan serupa juga diungkapkan oleh Gunantara dan Dwirandra. 

Keduanya menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya PAD, daerah menjadi 

lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk 

masyarakat lokal. Selanjutnya ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan 

menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya 

produktivitas.58 

Adapun hepotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

    terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten OKU Selatan. 

Hi  :Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten OKU Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Febrian Dwi Prakarsa, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran 

Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, skripsi,(Malang : Universitas Brawijaya, 2014)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

penelitian secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.59 

2. Sifat Penelitian 

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara 

dua variabel atau lebih.60Adapun variabel tersebut adalah variabel 

independen Pendapatan Asli Daerah (X) dan variabel dependen 

Pertumbuhan Ekonomi (Y). 

 

 

 

                                                             
59Sugiyono, Op, Cit. h 25 
60 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995),  h. 33 
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B. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan di olah oleh pihak 

lain, biasanya dalam bentuk publikasi publikasi.61 Dimana data yang 

dikumpulkan bersumber dari jurnal, laporan tahunan Dispenda, dan dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) OKU Selatan, data yang digunakan berupa data 

laporan PAD dan data PDRB atas harga konstan tahun 2006-2015. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi dan metode penelitian kepustakaan.  

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik yang merupakan cara 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi 

bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, 

dokumentasi yang di gunakan berupa buku-buku, koran majalah dan tulisan 

tulisan pada situs internet, serta data dari BPS dan Dispenda OKU Selatan, 

data yang digunakan berupa laporan PAD dan data PDRB atas harga konstan 

tahun 2006-2015.62 

 

                                                             
61 Benyamin lakitan, metodologi penelitian (indralaya, universitas sriwijaya, 1998), h. 77 
62Muhammad Najib Sagala, Konsep Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Ekonomi,Skripsi, 

(Surakarta, Universitas Muhammadiyah), h. 7 
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2.  Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan membaca 

buku buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga 

untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.63 

D. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya64. Populasi dalam penelitian ini 

adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data laporan 

realisasi PAD dan PDRB harga konstan pertahun selama Kabupaten OKU Selatan 

berdiri yang telah di publikasikan oleh Dispenda dan BPS Kabupaten OKU 

Selatan, yang diambil  dari 10 tahun terakhir yaitu tahun 2006-2015.  

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 

Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau  

kriteria-kriteria tertentu65. Dalam penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling  maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kreteria yang digunakan 

sebagai sampel yaitu data realisasi PAD dan data PDRB harga konstan pada tahun 

2006-2015 yang diterbitkan oleh  Dispenda dan BPS Kabupaten OKU Selatan. 

                                                             
63 Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat (Jakarta, Gramedia, 2001), h. 52 
64Ibid, h. 119  
65Ibid, h.126 
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Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristk yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian66. Dalam hal ini penulis menggunakan 

sampel sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 2006-2015.  

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang 

diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, 

secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel 

terikat. 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan 

timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 

bebas.Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan 

Ekonomi. Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-

                                                             
66Ibid, h. 120 
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indikator yang membentuknya.67 Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat 

pada tabelberikut ini : 

Tabel 4 
Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Definisi Referensi Skala 

Pengukura

n Variabel 

Independen (X) Pendapatan 

Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang undang. 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

pendapatan lain asli daerah yang sah, yang 

bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada 

daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonami daearh sebagai 

perwujudan atas desentralisasi 

Ahmad Yani, 

Hubungan 

Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat 

Dan Daerah Di 

Indonesia, PT 

Rajagrafindo, 

Jakarta, 2013. Hlm, 

51 – 52 

Rasio (Rp) 

Dependen (Y) Pertumbuhan/

PDRB daearh 

kabupaten 

OKU Selatan 

Menurut Terleckyj pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan yang terus menerus, selama 

periode yang berarti, dalam jumlah barang 

barang materi dan jasa jasa yang di produksi 

dalam suatu perekonomian. Dalam penelitian 

inipenulis menggunakan PDRB harga 

konstandikarenakan PDRB atas harga konstan 

digunakan untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan 

struktur ekonomi wilayah. 

Komarruddin, Uang 

dinegara sedang 

berkembang,bumi 

askara, jakarta, 

1991, hlm103 

 

Rasio (Rp) 

 

                                                             
67 Sugiono,  Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. 

(Bandung, 2007), h. 40 
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F. Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Koefisien-koefisien regresi linier sebenarnya adalah nilai duga dari parameter 

model regresi. Parameter merupakan keadaan sesungguhnya untuk kasus yang 

kita amati. Parameter regresi diduga melalui teknik perhitungan yang disebut 

Ordinary Least Square (OLS). Tentu saja, yang namanya menduga, kita tidak 

mungkin terlepas dari kesalahan, baik itu sedikit maupun banyak. Namun dengan 

OLS, kesalahan pendugaan dijamin yang terkecil (dan merupakan yang terbaik) 

asal memenuhi beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut biasanya disebut asumsi 

klasik regresi linier. Untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang kita 

dapatkan telah sahih (benar; dapat diterima), maka kita perlu melakukan 

pengujian terhadap kemungkinan adanya pelanggaran asumsi klasik tersebut.68 

Uji yang di gunakan adalah: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Menurut Nugroho data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk 

menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal 

probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi 

normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Ghozali berpendapat bahwa jika 

                                                             
68Deny Kurniawan,regresi linier,jurnal 
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distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selain itu untuk menguji 

normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan 

diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil 

Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data 

residual terdistribusi tidak normal.69 

b. Uji Heteroskedasitas  

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual 

suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari heteroskedasitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antara 

nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data 

tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

diidentifikasikan tidak terdapat heteroskedasitas.70 

G. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

sederhana yaitu hubungan secara linier antara satu varibel independen (X) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

                                                             
69Deva Yoga Permana, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal,Skripsi, 
Ekonomika Dan Bisnis (Semarang, Universitas Diponegoro,2013), h. 41-42 

70 Nugroho suratno putro,pengaruh pertumbuhan ekonomi,pendapatan asli daerah dan dana 
alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal,skripsi,fakultas ekonomi, (semarang, 
universitas diponogoro , 2013), h. 28 
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variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif, dan 

untuk meprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan.71 Model analisis regresi linear sederhana 

yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

perkembangan besaran PAD dan Pertumbuhan Ekonomi menggunakan Metode 

Analisis Deskriptif dalam bentuk Tabel. Dan untuk mengetahui dampak atau 

pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi menggunakan Metode Analisis 

Regresi dengan Model Ordinary Least Square (OLS). Model tersebut diuraikan 

sebagai berikut. Dalam model ini yang menjadi variabel independen yaitu 

variabel PAD, dan yang menjadi variabel dependen yaitu variabel variabel 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Y = a + bX+e 

Keterangan: 

Y  = Variabel terikat, yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten OKUS 

a  = konstanta 

bX = variabel indevenden (Pendapatan Asli daerah) 

e = eror 

 

 

                                                             
71 Ir. Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta,PT Bumi 

Aksara,  2013), h. 89 
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H. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan 

uji T statistik.Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing 

variabel indevenden yang terdiri Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel dependennya.. Seperti halnya 

dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis 

secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari 

hasil pengolahan data melalui program SPSS 17 sebagai berikut: 

1) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

2) Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak  

Kriteria pengujian  

Bila –ttabel < thitung < ttabel maka Ho tidak ditolak dan menolak Hi Berarti 

variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Jika thitung > ttabel dan thitung < -ttabel maka Ho ditolak dan Hi tidak ditolak 

Berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

I. Koefisien Determinasi 

Dalam pengukuran ketepatan suatu garis regresi digunakan koefisien 

determinasi (��). Koefisien determinasi (��)yaitu angka yang menunjukkan 

besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel tak 
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bebas dari fungsi tersebut. Nilai ��  berkisar 0 <��< 1. Dimana semakin 

mendekati 1 maka semakin dekat pula hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel tak bebas, atau dapat dikatakan model tersebut baik, demikian pula 

sebaliknya.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72Chindy Febry Rori1,Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad),Dana Alokasi 

Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013,Jurnal 
Ekonomi Pembangunan, (Manado, Universitas Sam Ratulangi, s2016), h. 251 - 252 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten OKU Selatan 

 Kabupaten Ogan Komering Ulu diambil dari nama dua sungai besar 

yang melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah kabupaten OKU, yaitu 

sungai Ogan dan Sungai Komering. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan 

kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Nomor 9 Tahun 1997 tanggal 20 Januari 1997, Tahun 1878 

ditetapkan sebagai tahun kelahiran nama Ogan Komering Ulu. Sedangkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Ogan Komering Ulu 

terbentuk dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah 

Penganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Sumatera Selatan menjadi Provinsi di dalam Negara Republik 

Indonesia. 

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 

GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan batas-batas wilayah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. 

Sejalan dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat 
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dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Kabupaten Ogan Komering Ulu 

menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan 

dengan Undang- Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI 

Tahun 2004 No 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952). 

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan murni keinginan dari 

masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan yang pada awalnya terdiri atas 10 

(Sepuluh) kecamatan atau 4 marga yang dahulunya merupakan kewedanaan 

kuno yang mengajukan pernyataan sikap pemekaran Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, hal ini mendapat respon positif dengan keluarnya SK DPRD 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2000 tanggal 13 Juli Tahun 

2000 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 

tiga wilayah yakni Ogan Komering Ulu Utara, Ogan Komering Ulu Timur 

dan Ogan Komering Ulu Selatan dan ditindaklanjuti dengan SK Bupati Ogan 

Komering Ulu Nomor 125/10.A/AK/I/2001 tentang Pembentukan Tim 

Penyusunan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, 
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pada tahap Persiapan pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 

masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan menyuarakan aspirasi mereka 

melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan (P3KOS). Atas kerja keras dari P3KOS dan dukungan kuat dari 

masyarakat serta telah terpenuhinya persyaratan untuk terbentuknya suatu 

Kabupaten maka Pemerintah Pusat menyetujui dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003,Sejak terbentuknya Kabupaten OKU 

Selatan, pembangunan telah dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha serta seluruh pemangku kepentingan 

pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.73 

2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di antara 

103°22' - 104º21' Bujur Timur dan antara 04°14' - 04º55' Lintang Selatan. Batas 

wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan 

Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi 

Lampung. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi 

Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. 

                                                             
73 http://okuselatankab.go.id/2017/sejarah-oku-selatan/ 
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. 

Secara administrasi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri atas 19 

Kecamatan, 252 Desa dan 7 Kelurahan. Nama-nama kecamatan di Ogan 

Komering Ulu Selatan adalah: 

1). KecamatanMekakau Ilir, 2). KecamatanBanding Agung, 3). Kecamatan Buay 

Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah, 4). Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, 5). 

Kecamatan Buay Pemaca, 6). Kecamatan Simpang, 7). Kecamatan Buana 

Pemaca, 8). Kecamatan Muaradua, 9). Kecamatan Buay Rawan, 10). Kecamatan 

Buay Sandang Aji, 11). Kecamatan Tiga Dihaji, 12). Kecamatan Buay Runjung, 

13). Kecamatan Runjung Agung, 14). Kecamatan Kisam Tinggi, 15). Kecamatan 

Muaradua Kisam 16). Kecamatan Kisam Ilir, 17). Kecamatan Pulau Beringin, 

18). Kecamatan Sindang Danau, dan 19). Kecamatan Sungai Are. 
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GAMBAR 2 

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN OKU SELATAN 

 

Sumber : RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012
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Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki luas wilayah 5.493,94 Km2 

atau549.394 Ha. 

3. Topografi 

Topografi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar 

merupakan dataran tinggi yang berbentuk bukit-bukit dan gunung-gunung. 

Ketinggian wilayahnya berkisar antara 45 sampai dengan 1.643 meter dari 

permukaan laut. Diantara 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Selatan, sebagiannya memiliki wilayah dataran tinggi. Hanya 6 kecamatan 

saja yang wilayahnya relatif datar, yaitu Muaradua, Buay Rawan, Buay 

SandangAji, Tiga Dihaji, Buay Runjung, dan Runjung Agung. Wilayah tertinggi 

di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Gunung Seminung 

di Kecamatan Banding Agung, dengan ketinggian 1.888 meter dari permukaan 

laut. 

4. Pendapatan Regional OKU Selatan 

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Pada 

tahun 2015 PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas dasar harga 

berlaku sebesar Rp.6.371.602,- Juta. Sedangkan jika dihitung atas dasar harga 

konstan, PDRB Kbaupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2015 sebesar 

Rp. 4.707.443,- Juta,dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,54 persen pada 

tahun 2015 Struktur perekonomian pada dasarnya menunjukkan besaran 

kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap perekonomian suatu 
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daerah. Jika kita meninjau PDRB dari sisi sektoral, pada tahun 2015 sektor 

pertanian memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan yaitu sekitar 34,52 persen diikuti sektor perdagangan 

sekitar 19,75 persen. 

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan maupun kemakmuran penduduk adalah 

pendapatan regional perkapita penduduk. Pendapatan regional perkapita 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama tiga tahun terakhir mengalami 

peningkatan. Jika dihitung atas dasar harga berlaku, pendapatan perkapita 

penduduk pada tahun 2013 sebesar Rp. 15,61,- juta kemudian meningkat 

menjadi Rp. 17,10,- juta pada tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp. 18,52,- 

juta pada tahun 2015. Jika kita lihat PDRB dengan pendekatan pengeluaran, 

maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sekitar 66,24 persen dari total 

PDRB dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan digunakan untuk 

konsumsi rumah tangga, 34,55 persen digunakan untuk pembentukan modal 

tetap domestik bruto (PMTDB), 12,77 persen digunakan untuk konsumsi 

pemerintah, 1,14 persen digunakan untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba. 
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B. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif digunakan untuk menggambarkan data – data yang 

diperoleh berdasarkan metode sampel yang digunakan yaitu purposive 

sampling.Dari hasil olah data yang dilakukan dapat dijelaskan mengenai 

variabel – variabel yang terdapat pada model regresi linier sederhana.Data 

data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh dari berbagai laporan 

tahunan yang di keluarkan oleh Dispenda dan Badan Pusat Statistik, total data 

yang di peroleh terdiri dari pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi 

atau PDRB Kabupaten OKU Selatan. 

Berdasarkan data yang di peroleh diharapkan dapat diketahui 

bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

dalam perspektif ekonomi Islam di Kabupaten OKU Selatan. 

Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari laporan tahunan selama 

sepuluh tahun (2006-2015) yang terdapat di Dispenda dan Pusat Badan 

Statistik Kabupaten OKU Selatan. 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Adapun data mengenai pendapatan asli daerah Kabupaten Oku Selatan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 5 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan Periode 2006-2015 

Tahun Pendapatan Asli Daerah 
(Rupiah) 

2006 5,611,247,447 
2007 8,358,438,994,43 
2008 10,242,072,016,46 
2009 13,039,063,346 
2010 13,087,384,671,21 
2011 13,676,922,59,12 
2012 18,948,549,850,62 
2013 22,896,577,245,74 
2014 33,315,778,613,97 
2015 38,284,769,511,75 
Sumber : Hasil Olahan Data Dispenda Kabupaten OKU Selatan 

Berdasarkan keterangan pada tabel 5 di atas dapat diketahui tentang 

pendapatan asli daerah Kabupaten OKU Selatan. Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten OKU Selatan  setiap tahun nya mengalami peningkatan terus 

menerus. Itu di karenakan setiap tahunnya nilai atau angka dari pajak daerah, 

dan pendapatan lain lain selalu meningkat dari tahun ke tahun.  

Jumlah pendapatan asli daerah di tahun 2006 sedikit berbeda di 

karenakan tahun 2006 subsektor dari pendapatan asli daerah belum di 

pecahkan, atau di rinci seperti tahun tahun lainnya. Itu sebabnya tahun 2006 

jumlah pendapatan asli daerahnya masih sangat minim. Dari awal berdinya 

Kabupaten OKU Selatan pajak daerah Kabupaten tersebut selalu mengalami  
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peningkata, berbeda dengan Retribusi Daerah pada tahun 2007 mengalami 

penurunan, itu di sebabkan karena mulai dari tahun 2007 subsektor dari 

retribusi mulai di tiadakan, seperti retribusi inpres 1, retribusi swadaya, dan 

lain sebagainya. 

b. Pertumbuhan Ekonomi 

Adapun data PDRB atas harga konstan dan laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten OKU Selatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 
PDRD Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Kabupaten 

OKU Selatan Tahun 2006-2015 

Tahun  PDRB atas harga konstan Laju pertumbuhan(%) 
2006 1.027.493,97 8,71 
2007 1.077.964,00 4,91 
2008 1.137.069,00 5,48 
2009 1.206.027,00 6,06 
2010 1.279.465,00 6,09 
2011 1.346.057,09 5,20 
2012 1.416.806,71 5,26 
2013 1.490.479,01 5,20 
2014 1.572.600,18 5,51 
2015 1.643.967,94 4,54 

Sumber : Hasil Olahan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU    Selatan  
2015 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas,Pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB 

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 sampai tahun 2015 persentase 

pertumbuhan ekonomi nya masih bersifat fluktiatif (naik turun).  

Dalam penelitian ini pembahas menggunkan data PDRB harga konstan 

periode tahun 2000.Karena PDRB tahun 2000 dengan PDRB tahun 2011 
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subsektornya berbeda sehingga tidak bisa di bandingkan.Oleh karena itu 

peneliti menggunakan PDRB subsektor tahun 2000, dan alasanpenulis 

menggunakan PDRB harga konstan dikarenakan PDRB atas harga konstan 

digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 

dan struktur ekonomi wilayah. 

 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Data yang akan di uji sebelumnya harus memenuhi persyaratan 

normalitas, pengujian yang digunakan adalah uji One-sample Kolmogorov-

smirnov test. Data yang dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan One-

sample Kolmogorov-smirnov test terhadap nilai residual dari persamaan 

regresi disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 7 

Hasil Uji Normalitas 

(Uji  Kolmogorov Smirnov) 

Nilai Kolmogorov Smirnov Z Signifikansi Simpulan 

1.126 1.000 Hi diterima 

Sumber : data di olah 2017 

Hasil uji normalitas pada tabel 7 di atas dengan menggunakan metode 

One-sample Kolmogorov-smirnov test menunjukkan bahwa nilai risidual dari 

variabel indevinden pada jumlah populasi sebesar 10 adalah 1.000. Berarti 

data dari penelitian ini berdistribusi normal karena nilai residualnya lebih 

besar dari signifikasi 0,05 atau 1.000> 0,05. Sehingga model regresi dapat 

digunakan untuk pengujian hipotesis. 

b. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas di tunjukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang 

lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut 

heteroskedatistitas, cara memprediksi ada atau tidaknya heterokedatistitas 

dapat dilihat dengan pola  gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heterokedastitas jika titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau di 

sekitar angka 0, titik – titik data yang tidak mengumpul hanya di atas atau di 



95 

 

bawah saja, penyebaran titik – titik data tidak berpola. Hasil uji 

heteroskedastisitas dalam gambar 2sebagai berikut. 

Scatterplot 

Dependent Variable:Pertumbuhan Ekonomi 

 

Gambar 2 

Hasil Heteroskedastisitas 

Hasil pengelolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik – titik data 

menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik – titik data tidak 

mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik – titik data 

tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Table 8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

(Uji Gletser) 

Sampel Variabel Signifikan 

10 X 1.000 

Sumber : data di olah 2017 

 
Hasil uji heteroskedastisitas pada table di 8 di atas dengan 

menggunakan metode gletser menunjukkan bahwa variabel independen (X) 

memiliki nilai sig. 1.000 atau lebih besar dari 0.05, sehingga diputuskan 

bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

a. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Analisis regresi bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen. 

Tabel 9 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Model Koefisien Thitung Signifikansi 

(constant) -2928974.785 -1.918 .091 

X 1.707 3.042 .016 

Sumber: Data di olah 2017 
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 Berdasarkan tabel hasil uji regresi linier sederhana pada tabel 9 

diperoleh persamaan sebagai berikut: 

 Y=-2928974.785 + 1.707 X 

Dari persamaan diatas dapat di artikan bahwa setiap adanya kenaikan 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan 

bertambah sebesar 1.707. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi. 

b. Uji Parsial (uji t) 

 Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten OKU Selatan. 

Tabel 10 

Hasil pengujian uji T 

Variabel  Koefisien Thitung Signifikansi HI 

(constant) -2928974.785 -1.918 .091  

X 1.707 3.042 .016 Diterima 

Sumber : data di olah 2017 

Berdasarkan hasil pengujian regresi secara persial pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daearah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten OKU Selatan. Variabel Pendapatan Asli 
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Daerah di lihat dari uji t nya menyatakan bahwa ada pengaruh antara 

Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan keterangan dan perumusan hipotesis yang telah 

dikemukakan dalam penelitian. Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui 

analisis secara kuantitatif, menunjukkan bahwa variabel independen 

(Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

dependen (pertumbuhan ekonomi). Hal ini di tunjukkan dengan uji t yang 

memiliki nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau nilai signifikansi 0.16< 

0,05. Hal dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah 

maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. 

Hipotesis berbunyi: 

Ho : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

     terhadap Pertumbuhan Ekonomi OKU Selatan. 

Hi  :Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap  Pertumbuhan Ekonomi OKU Selatan. 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (��) berfungsi untuk melihat sejauh mana 

keseluruhan variabel indenvenden dapat menjelaskan variabel dependen. 

Apabila angka determinasi semakin kuat, yang berarti variabel – variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
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memprediksi variabel – variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien 

determinasi (R square) yang lebih kecil berarti kemampuan variabel – variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas. 

Tabel 11 

Hasil pengujian adj R Square 

Model Std.error pf the Estimate R. Square 

1 3.85385E5 .536 

Sumber : data di olah 2017 

 
Dari tabel 11 dapat di analisis pengaruh variabel bebas Pendapatan Asli 

Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini di tunjukkan dengan oleh 

koefisien determinasi R Square sama dengan 0,536, yang artinya adalah besarnya 

pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini menjelaskan 

variabelpertumbuhan ekonomi adalah sebesar 53,6%. Sisahnya 53,6% di 

pengaruhi oleh faktor-faktor lain  yang tidak dimaksukkan dalam penelitian ini 

seperti jumlah penduduk, investasi dan variabel makro lainnya.  

C. PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain– lain Pendapatan Asli Daerah 
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yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaa dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan 

asas desentralisasi. 

Perkembangan PAD Kabupaten OKU Selatan sudah dikatakan  cukup baik 

meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi setiap tahunnya tetapi PAD di 

Kabupaten OKU Selatan terus meningkat dari tahun 2006 sampai dengan 

tahun 2015. 

Adapun dari hasil penelitian diperoleh secara persial tahun 2006 – 2015 

didapat nilai signifikansi untuk variabel X (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 

0.00 ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,16 

< 0,05 sehingga dapat di simpulkan jika nilai signifikansi <0,05 maka HO di 

tolak HI di terima sehingga variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Brata yang 

menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

di daerah.Ternyata hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Saragih yang 

menyatakan bahwa Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian 

daerah, Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan 

penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan 

adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa 

memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Dengan 
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adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

daerah dan akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi nasional. 

 Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah 

sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.Peningkatan PAD akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan 

memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik 

daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya.  

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

dalam  perspektif ekonomi Islam Kabupaten OKU Selatan 

Dalam Pandangan Ekonomi Islam pembangunan merupakan kegiatan yang 

sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negara 

tersebut. Pembangunan dalam Islam pula tidak hanya sebatas pembangunan 

infrastruktur tetapi pembangunan secara moral dan spiritual setiap 

masyarakatanya sangat diperlukan. 

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibutuhkan dana yang 

dimana dana tersebut bersumber dari penerimaan pemerintah yang 

direalisasikan melalui keuangan publik. Karena agar dapat terlaksana kegiatan 

pembangunan tersebut pemerintah harus mampu mengoptimalkan 

penggunaan anggaran pendapatan dan belanja dengan baik. Dalam Pandangan  

Islam untuk mencapai suatu kesejahteraan (falah) tugas pemerintah haruslah 

dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi 
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kepentingan publik untuk rakyatnya. Seperti hal nya di  Kabupaten OKU 

Selatan suatu kesejahteraan (falah) sudah terencana dengan baik, hal ini 

diantaranya dapat di lihat pertama dari infrastruktur berupa bangunan, di mana 

setiap tahunnya selalu mengalami perubahan yang cukup baik, kedua Sumber 

Daya Manusia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, ketiga di lihat dari 

pendidikan Kabupaten OKU Selatan itu sendiri semakain tahun semakin 

meningkat, semakin tahun semakin baik. Hal ini sudah dapat dikatakan bahwa 

tujuan falah Kabupaten OKU Selatan sudah cukup terpenuhi.  

Dalam pemikiran Islam menurut An- Nabahan, Pemerintah merupakan 

lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan  yang terbaik 

kepada semua rakyatnya. Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakatnya pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang 

digunakan untuk menjalankan tugasnya. Kebijakan Fiskal dalam Islam sudah 

ada sejak masa Rasulullah Saw. dan para Khulafaur Rasyidin. Tujuan dari 

kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, 

ditambah dengan dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam 

yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan 

dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan  

mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang. 
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Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi 

adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

didefinisikan dengan Pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara 

benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. 

Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam 

merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang di alami oleh faktor 

produksi tidak di anggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut 

misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti yang memberikan efek 

buruk dan membahayakan manusia. Adapun tujuan syariah dalam 

pertumbuhan ekonomi adalah kebahagiaan. 

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan 

memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya 

terpenuhi, baik dalam aspek meterial maupun spiritual, dalam jangka pendek, 

menengah maupun jangka panjang. Terdapat dua hal pokok yang kita 

perlukan dalam memahami bagaimana mencapai tujuan hidup, yaitu pertama 

tujuan untuk  mencapai falah  dan kedua tujuan mashlahah. 

Secara literal falah  adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan 

dan kemenangan hidup. Menurut Islam falah  dapat dimaknai sebagai 

keberuntungan di dunia dan di akhirat. 
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Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan 

kebahagiaan hanya dapat di capai melalui realisasi yang seimbangan antara 

kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, 

memaksimumkan  output total semata mata tidak dapat menjadi tujuan dari 

sebuah masyarakat muslim. Memaksimumkan output, harus dibarengi dengan 

menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang 

terletak pada batin manusia, keadilan serta permaian yang fair pada semua 

peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan yang seperti inilah yang 

akan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqasid asy-syariah). 

Kedua kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila 

terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara seimbang 

sehingga akan menyebabkan dampak yang di sebut mashlahah. Mashlahah 

adalah segala bentuk keadaan baik material maupun nonmaterial, yang 

mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia. 

Tujuan utama dalam syari’at Islam yang juga merupakan tujuan ekonomi 

Islam menurut As-Shaitibi  adalah mencapai kesejahteraan manusia dan 

terletak pada perlindungan terhadap lima ke-mashlahah-an, yaitu keimanan, 

ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. 
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Islam menekankan keadilan sosio – ekonomi dalam pertumbuhan, hal ini 

tidak berarti bahwa Islam tidak mementingkan pertumbuhan. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan tuntutan obyektif dan harus dilakukan dengan cepat dan 

dalam proporsi yang besar. Tanpa pertumbuhan ekonomi, keadilan memang 

dapat dirasakan, tetapi masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

kebahagian, karena proporsi kue ekonomi yang dibagikan masih kurang 

cukup. 

Dalam rangka pencapaian keadilan sosio – ekonomi yang dapat 

membahagiakan itulah realisasi pertumbuhan ekonomi memang sangat 

diperlukan. Tetapi tetap tak bisa terlepas dari sistem distribusi ekonomi yang 

berdimensi keadilan, baik untuk jangka sekarang maupun mendatang.  

Untuk mewujudkan pemerataan, menurut M. Umer Chapra, setidaknya ada 

lima unsur utama yang harus dilakukan. Pertama, mengadakan pelatihan dan 

menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud full 

employment. Kedua, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. 

Ketiga, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi penganguran, 

kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan – keuntungan lainnya. 

Keempat, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, 

agar mereka hidup layak. Kelima, mengumpulkan dan mendayagunakan 

zakat, infaq, dan sedaqah, melalui undang – undang sebagaimana undang – 

undang pajak. 
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Manusia merupakan elemen pokok dari setiap program pembangunan. 

Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Apabila 

mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan konstribusi 

positif terhadap pembangunan, tidak mungkin akan berhasil 

mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan. Karena 

itu, tugas yang paling menantang  di depan setiap negara muslim adalah  

memotivasi faktor manusia untuk melakukan aktivitas konstruktif bagi 

pembangunan yang berkeadilan. Setiap individu harus memberikan apa yang 

terbaik dengan bekerja keras dan efisisen yang disertai integritas, kejujuran, 

disiplin dan siap berkorban untuk mengatasi hambatan hambatan dalam 

perjalanan pembangunan. 

Dalam persfektif ekonomi syariah, menurut Muhammad Iswandi 

menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, pertama sumber daya manusia dan kedua teknologi. 

Faktor pertama adalah SDM.Ketika basis ekonomi syariah adalah sektor 

rill, maka memiliki SDM yang mampu menggerakkan sektor rill adalah 

sebuah keniscayaan. 

Kemandirian ekonomi ini dapat dicapai melalui pemenuhan dua hal, yaitu 

optimalisasi potensi lokal dan pembangunan budaya bisnis syariah.Pada 

optimalisasi potensi lokal, yang menjadi parameternya adalah sejauh mana 
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suatu bangsa mampu menggali, dan mengoptimalkan potensi lokal yang 

dimiliki. Jangan mudah bergantung pada impor dan produk yang dihasilkan 

oleh orang lain. Ketergantungan yang tinggi pada pihak lain yang akan 

membuat bangsa kita mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Contohnya, jika 

kita lebih memilih mengimpor buah dengan memproduksi buah secara local, 

dengan alasan lebih mudah dan lebih murah, maka kemandirian ekonomi kita 

akan mengganggu. 

Adapun terkait pengembangan budaya bisnis yang sesuai dengan syariah, 

ajaran Islam sangat kaya dengan prinsip budaya bisnis syariah.Sebagai contoh 

adalah hadist Rasulullah Saw. Yang di riwayatkan oleh Baehaqi, di mana 

beliau bersabda “sesungguhnya sebaik baik penghasilan ialah penghasilan 

para pedagang, yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi 

amanah tidak di khianati, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila 

membeli tidak mencela,apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan 

harga) apabila berhutang tidak menunda nunda pelunasan dan apabila 

menagih hutang tidak memperbesar orang yang sedang kesulitan.” 

Hadist ini memberi panduan bagaimana budaya bisnis yang harus 

dikembangkan oleh para pengusaha dan praktisi, baik terkait dengan karakter 

pribadi yang dimiliki (jujur,amana,dan tepat janji), proses negoisasi yang tepat 

(membeli tidak mencela, menjual tidak berlebih lebihan), dan tentang utang, 

yaitu bagaimana prinsip berhutang dan menagih hutang.  
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Disinilah pentingnnya peran pendidikan, baik yang bersifat formal maupun 

non formal. Tingginya kebutuhan akan SDM berkualitas dalam 

mengembangkan ekonomi syariah yang harus bisa di atasi melalui program 

pendidikan yang terencana dengan baik. Selain itu, peran orangtua dalam 

menambahkan nilai-nilai ekonomi syariah sejak dini sangat di perlukan. 

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, tujuan utama dari 

pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi 

rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan 

yang produktif. Hal ini tampaknya suatu kenyataan sederhana, tetapi sering 

kali dilupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan 

harta dan uang. kalimat ini dengan jelas menekankan pesan utama yaitu 

pembangunan yang bersifat pada manusia, yang menempatkan manusia 

sebagai tahun akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat dari 

pembangunan. berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan 

perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa 

pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia.  

pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan 

komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia 

disemua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. 

Terkait dengan faktor Sumber Daya Manusia diatas, Sumber Daya 

Manusia tersebut dapat di ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
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secara khusus mengukur pencapaian pembangunan manusia menggunakan 

kompenen dasar kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari 

suatu Negara dalam tiga demensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya 

hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan atau tingkat 

pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada 

penduduk dewasa, dan rata rata lama sekolah. Tabel 12 memberikan 

gambaran perkembangan IPM di kabupaten OKU Selatan selama periode 

2006 – 2015. 

Tabel 12 

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2015 

 
TAHUN IPM 

2006 70,00 
2007 70,28 
2008 70,66 
2009 71,02 
2010 58,88 
2011 59,74 
2012 60,63 
2013 61,58 
2014 61,94 
2015 67,17 

Sumber :BPS Provinsi Sumatera Selatan 

Dilihat dari tabeldiatas menunjukkan bahwa IPM kabupaten OKU 

Selatan setiap tahunnya masih pasang surut atau naik turun, itu disebabkan 

karena kondisi  IPM kabupaten OKU Selatan belum stabil seperti kabupaten 

lainnya. Kondisi IPM kabupaten OKU Selatan masih selalu mengalami naik 
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turun juga di sebabkan karena Kabupaten OKU Selatan merupakan Kabupaten 

yang baru berdiri. IPM Kabupaten OKU Selatan masih sangat jauh dari nilai 

IPM  maksimum yaitu 100. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten OKU Selatan 

baru mencapai 67,17. Dilihat dari tahun 2006-2009 IPM Kabupaten OKU 

Selatan sangat tinggi di karenakan tahun 2006-2009 perhitungan IPM 

Kabupaten OKU Selatan masih menggunakan perhitungan atas tahun 2000, 

sedangkan tahun 2010-2015 IPM Kabupaten OKU Selatan sudah 

menggunakan perhitungan atas dasar tahun 2010, yang subsektornya sedikit 

berbeda terhadap perhitungan atas dasar tahun 2000 contohnya tidak ada lagi 

Produk Domestik Bruto. Adapun tabel 13 memberikan gambaran tentang  

perkembangan IPM serta komponen di Kabupaten OKU Selatan selama 

periode 2010-2015. 

Tabel 13 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten OKU Selatan Dan Komponen 

Penyusunnya 2010-2014 

IPM dan Komponennya 
Tahun 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 58,88 59,74 60,63 61,58 61,94 

Komponen IPM :           

- Angka Harapan Hidup saat lahir 65,68 65,72 65,75 65,77 65,78 

- Angka Melek Huruf 97,9 97,93 98,35 98,36 98,37 

- Rata-Rata Lama Sekolah 7,45 7,47 7,48 7,7 7,68 

- Pengeluaran per Kapita 6214 6568 7018 7254 7380 

Sumber: BPS OKU Selatan 
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Tabel di atas memberikan gambaran perkembangan IPM dan 

komponennya di kabupaten OKU Selatan selama periode 2010  - 2014 yang 

sudah menggunakan perhitungan atas dasar tahun 2000. Secara umum IPM 

kabupaten OKU Selatan mengalami trend yang meningkat selama periode 

tersebut, hal ini tentu saja memberikan gambaran adanya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat kabupaten OKU Selatan selama periode tersebut.  

keempat komponen IPM Kabupaten OKU selatan  menunjukkan peningkatan 

dimana angka harapan hidup saat lahir meningkat dari 65,68  pada tahun 2010 

menjadi 65,78 pada tahun 2014, hal ini mencerminkan meningkatnya 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kabupaten OKU Selatan dalam 

periode tersebut. aspek pendidikan yang diwakili oleh dua kompenen yaitu 

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan trend yang 

meningkat pada periode tersebut sebagai gambaran meningkatnya pendidikan 

masyarakat selama 2010-2014, aspek yang terakhir merupakan aspek ekonomi 

yang memperhatikan meningkatnya daya beli masyarakat Kabupaten OKU 

Selatan periode 2010-2014 tersebut. 

Sedangkan faktor yang dua adalah teknologi dan inovasi.Teknologi 

disadari merupakan factor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 

Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. 

Karena itu inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu di desain secara serius 

oleh pemerintah.Islam adalah ajaran agama yang memberikan umatnya untuk 
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senantiasa inovatif. Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw. Bersabda 

”sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya (al mu’min al 

muhtarif)” (HR Baehaqi). 

Sebagai contoh kabupaten OKU Selatan merupakan Kabupaten yang baru 

akan tetapi factor teknologi setiap tahunnya mengalami peningkatan,  Adanya 

akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan tuntutan 

kebutuhan masyarakat modern saat ini. Selain sebagai indikator meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi, adanya 

akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikator tingkat 

kesejahteraan rumahtangga.  

Beberapa indikator akses rumahtangga terhadap teknologi informasi dan 

komunikasi yang dikemukakan di sini meliputi kepemilikan telepon rumah, 

kepemilikan telepon seluler, kepemilikan komputer, akses internet di rumah 

serta akses anggota rumahtangga terhadap internet di luar rumah. Datadata 

tersebut disajikan pada Tabel di bawah ini.Kepemilikan telepon rumah masih 

reletif kecil, pada tahun 2015hanya 3,44persen rumahtangga yang memiliki 

telepon rumah.Angka kepemilikan telepon rumah ini memiliki trend yang 

cenderung menurun. Hal ini disebabkan kebutuhan komunikasi rumahtangga 

sudah dipenuhi melalui penggunaan telepon genggam.  
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Angka kepemilikan telepon seluler jauh lebih besar dibandingkan  

kepemilikan telepon rumah. Pada tahun 2015 persentase penduduk yang 

memiliki minimal 1 (satu) telepon seluler mencapai 53,66 persen.  Kalau 

dilihat dari rumah  tangga yang ada ART yang memiliki minimal satu telepon 

selular, pada tahun 2014 angka kepemilikannya jauh lebih besar (89,51 

persen) di bandingkan tahun 2006 yang hanya 18,30 persen, angka 

kepemilikan telepon seluler juga meningkat cukup besar, seiring dengan 

perkembangan teknologi komunikasi yang meningkat pesat akhir- akhir ini. 

Tabel 14 
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi  

Informasi/Komunikasi, 2006 – 2015 
 

Persentase rumah tangga 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Memiliki telp ruumah 7,75 9,05 8,25 8,36 8,64 7,05 5,11 4,55 4,93 3.44 

Memiliki tlp seluler 18,30 32,88 51,70 58,91 75,03 81,00 86,38 88,93 89,51 53,66 

Memiliki computer 2,81 4,61 6,96 9,08 9,45 9,95 12,04 12,82 15,01 14,48 

Akses internet     9,20 9,25 10,87 11,97 14,04 17,71 

Akses Internet dirumah 0,46 0,91 3,57 1,76 2,49 2,42 2,86 2,56 2,08  

Akses Internet di luar rumah 1,44 3,09 5,42 9,18 8,56 8,67 10,21 16,50 20,26  
Sumber :BPS Susenas 2006-2015 

Berdasarkan pembahasan dan tabel di atas dapat di katakana bahwa 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten OKU Selatan di lihat dari tingkat 

teknologi nya sudah cukup baik, walaupun Kabupaten OKU Selatan termasuk 
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Kabupataen baru, tapi tingkat teknologinya tidak kalah dengan kabupaten 

kabupaten yang sudah berdiri sejak lama. 

Dari kedua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam 

perspektif ekonomi syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

IPM dan Teknologi Kabupaten OKU Selatan sudah cukup baik. Hal itu dapat 

di lihat pada tabel 12 dan tabel 13 yang menyatakan bahwa IPM kabupaten 

OKU Selatan selalu meningkat setiap tahunnya, begitu pula dengan Teknologi 

Kabupaten OKU Selatan.  

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 

2006-2015 menjelaskan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap 

Pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat 

masyarakatnya yang setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. 

Dalam Islam pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan 

menjalankan perekonomian pemerintahannya agar terjadinya stabilitas 

ekonomi dan terhindar dari hal yang buruk yang dapat mengancam 

kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pemerintahan berhak untuk ikut 

mengambil langkah dalam menjalankan kesejahteraan masyarakatnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Persepektif Ekonomi Islam di Kabupaten 

OKU Selatan Tahun 2006 sampai 2015 adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi 

linier sederhana, dapat dinyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifikan dari variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

OKU Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari 

tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil dari standar yang digunakan 

yaitu 0,16lebih kecil dari 0,05. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU 

Selatan sudah cukup baik, walaupun Kabupaten OKU Selatan termasuk 

kabupaten baru, tetapi tingkat pendapatan asli daerahnya setiap tahun 

mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan asli daerah digunakan 

oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum di dalam 

mensejahterakan masyarakan dengan memenuhi kebutuhan dalam bentuk 

fasilitas pelayanan publik (umum).  

2. Dalam Islam Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan 

kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan 
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jasa yang diproduksi oleh masyrakat. Pertumbuhan ekonomi menurut Islam 

merupakan hal yang sarat nilai. Adapun tujuan tujuan syariah dalam 

pertumbuhan ekonomi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan 

utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika 

seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek meterial 

maupun spiritual, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. 

Oleh karena itu dalam Islam sangat di anjurkan untuk menerapkan sistem 

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam, selain untuk 

kebahagiaan di dunia, di akhirat pun bisa terjamin bahagia. Karena dalam 

Islam di anjurkan untuk jujur dalam segala hal dan tujuan. Selain tujuan, 

dalam Islam juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, yaitu faktor Sumber Daya Manusia yang di ukur dari IPM dan 

faktor Teknologi. Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten OKU Selatan. Dilihat 

dari tingkat IPM dan Teknologinya Kabupaten OKU Selatan menunjukkan 

bahwa Kabupaten OKU Selatan sudah termasuk Kabupaten yang cukup baik, 

karena tingkat IPM dan teknologi nya setiap tahun mengalami peningkatan 

yang cukup baik. 

\ 
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B. SARAN  

Berdasarkan data dan informasi yang telah di dapat penulis. Maka penulis 

hendak memberikan saran kepada pihak yang terkait, denngan tujuan untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu: 

1. Bagi pemerintah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya 

sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan 

penerimaan Pendapatan asli Daerah serta Pertumbuhan Ekonomi nya.  

Melihat dari variabel independen dan variabel devenden memiliki pengaruh 

yang signifikan, maka pemerintah Kabupaten OKU Selatan harus bisa 

mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan lagi pengelolaan potensi 

pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonominya. 

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

diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan 

mengajarnya ataupun penelitiannya. Dan dikarenakan penelitian ini masih 

memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan 

periode waktu yang digunakan dalam penelitian hanya 10 tahun. Sehingga 

penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan PAD dengan memilih atau menambah variabel 

bebas lainnya dan penambahan tahun penelitian sehingga mampu 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 
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