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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dalam sektor yang 

mempunyai peranan penting dalam perekonomian wilayah hal ini 

ditunjukan dari kontribusi sektor pertanian pada pertumbuhan 

ekonomi yang mempunyai potensi yang meningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan  merencanakan Pembangunan ekonomi daerah bentuk 

dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat 

mendorong kegiatan ekonomi di sektor pertanian produksi padi yang 

berada di wilayah pedesaan. Keberadaan sektor pertanian pada 

produksi padi di Desa Duta Yoso Mulyo dapat memberikan tingkat 

kesejahteran dari hasil panen padi mereka, akan tetapi pembangunan 

desa yang ada di Desa Duta Yoso Mulyo masih kurang diperhatian 

dari pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan keperluan 

teknologi yang di butuhkan di sektor pertanian. 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, 

tehnik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer 

diperoleh langsung dari responden mengenai masyarakat petani padi. 

Data sekunder berupa teori- teori dan norma hukum dan data 

penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan. Dokumentasi dan 

monografi desa, semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk 

menganalisis pada potensi sektor pertanian terhadap pertumbuhan 

ekonomi wilayah pedesaan pada produksi padi di desa Duta Yoso 

Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.  

Hasil peneliti menunjukan bahwa, sektor pertanian pada 

produksi padi di desa Duta Yoso Mulyo sebagai  mata pencaharian 

utama  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan hasil 

panen padi yang bagus dalam setiap tahap pertahun   akan tetapi  hasil 

panen padi mengalami penurunaan, dan harga jual gabah kering padi, 

harganya di bawah standar jual pasar karena kondisi pembangunan 

infrastruktur jalan yang kurang mendukung dan faktor lainnya seperti 

modal yang terbatas, teknologi pertanian yang masih minim. Dan  

sektor pertanian pada produksi padi sangat mendorong pada 

pertumbuhan ekonomi wilayah di desa Duta Yoso Mulyo apabila 

pemerintah membantu masyarakat petani padi dalam meningkatkan 

hasil panen produksi padi, dalam memperhatian keadaan 
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pembangunan di desa, dan keperluan yang dibutuhkan pada sektor 

pertanian maka dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurut ekonomi 

islam masih belum menerapkan dasar-dasar landasan  Al-quran yang 

ada di ekonomi islam hal ini bisa dilihat pada dua karakteristik  

pertumbuhan ekonomi yaitu  keadilan dan  tanggung  jawab.  

 

Kata kunci: Sektor Pertanian Produksi Padi, Pertumbuhan Ekonomi 

Wilayah 
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MOTTO  

 

                               

                               

     

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat 

dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Departemen Agama Republik  Indonesia, Al-Khafi Mushaf Al-Quran. 

(Diponegoro, Bandung: 2013), h, 276 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul” Analisis Potensi Sektor Pertanian 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Dalam Perspektif Ekonomi 

Syariah Studi Di Desa Duta Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu 

Kabupaten Tulang Bawang” sebagai kerangka awal guna 

mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan 

arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.  

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahan 

pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan disamping ini 

langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas untuk itu perlu diperlu diuraikan 

pengertian dari istilah-istilah yang ada didalam judul tersebut sebagai 

berikut: 

1. Analisis adalah dalam penyelidikan terhadap dalam suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan), untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya.
1
 

2. Potensi adalah kesanggupan, kekuatan, kemampuan yang dimiliki 

untuk dikembangkan.
2
 potensi adalah kemampuan sumber daya 

yang digunakan dieksploitasi dan diambil manfaat untuk 

dikembangkan secara lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kemampuan wilayah 

yang memadai. 

3. Sektor suatu bagian dari perekonomian yang mempunyai sifat-

sifat umum tertentu dan memungkinkan untuk memisahkan dari 

bagian perekonomian untuk tujuan analisis dan kebijakan yang 

lain. 

                                                             
1Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  Dab R & D, ( Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 243. 
2 Tim Pandom Media,  Kamus Bahasa Indonesia , Edisi Baru, (Jakarta: 

Pandom  Media, Nusantara), h. 665. 
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4. Pertanian adalah kegiatan dalam usaha mengembangkan 

reproduksi tumbuh-tumbuhan, hewan dengan maksud untuk 

memenuhi kebutuhan manusia misalnya dalam bercocok tanam.
3
 

5. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah menurut ekonomi 

neoklasik ada empat dasar yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas lahan 

dan kekayaan alam, tingkat teknologi yang digunakan. Suatu 

perekonomian mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila 

tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai 

sebelumnya.
4
 

6. Ekonomi Islam memberikan penjelasan tentang usaha manusia 

melalui sumber daya alam melalui potensi sektor pertanian yang 

dimiliki diwilayah pedesaan dengan mengalokasikan yang lebih 

optimal begitu juga dengan pembangunan yang sesuai prinsip-

prinsip ekonomi islam.
5
 

Sektor pertanian sebagai kegiatan ekonomi dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dengan mengelola sumber daya alam melaui 

potensi yang dimiliki disetiap wilayah/pedesaan yang ada disekitar 

dan menjadikan aktivitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah untuk meningkatkan 

produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, 

meingkatkan pendapatan petani, memberi kesempatan kerja dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam ekonomi islam menjelaskan segala fenomena tentang 

prilaku pilihan dengan tata aturan yang sesuai dengan aturan syariah 

dengan variabel independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan 

keputusan ekonomi), dengan demikian segala ilmu kontemporer yang 

telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan ilmu ekonomi islam. 

Selama teori yang ada sesuai dengan asumsi dan tidak bertentangan 

                                                             
3 Abd. Rahim, Diah Retno Dwi Hastuti, Ekonomika Pertanian, (Jakarta: 

Penebar  Swadya, 2008),h.  16. 
4 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi 

Perencanaan, Strategi, dan Peluang, ( Jakarta: Erlangga, 2004), h. 
5 Munrokhim Minsanan, Priyongo Suseno, &M Bhekti Hendrianto, 

Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.19. 
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dengan aturan ekonomi islam, maka selama teori tersebut dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk membentuk teori ekonomi islam.
6
 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan kembali bahwa 

yang dimaksud dalam penjelasan skripsi ini dalam suatu penelitian 

ilmiah yang berdasarkan kepada Firman Allah, dan para rasul serta 

ijtihad para ulama, tentang kegiatan ekonomi. Yang dimaksud skripsi 

ini adalah sebuah kajian tentang bagaimana analisis potensi sektor 

pertanian yang dihasilkan pada produksi padi yang memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, dan masyarakat 

petani mendapatkan distribusi keadilan dalam pembangunan ekonomi 

daerah yang mendorong untuk meningkatkan kegiatan sektor 

pertanian. 

 

B. Latar Belakang 

Negara Indonesia dikenal dengan pertanian, artinya sektor 

pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, 

wilayah, daerah, dan pedesaan. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidupnya bekerja pada 

sektor pertanian atau produk nasional yang berasal dari pertanian dan 

adanya potensi sektor pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi wilayah dan merencanakan pembangunan pedesaan dalam 

jangka panjang. Agar sasaran pembangunan  yang dimaksudkan untuk 

tetap mampu mempunyai era kontribusi nyata dalam perekonomian 

Indonesia dapat dicapai, maka perlu dikembangkan dalam 

pembangunan dan memperhatikan kegiatan dibidang pertanian. 

Sektor pertanian terletak diwilayah pedesaan. Desa 

merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintah sendiri (di kepalai oleh kepala desa).
7
 

Dan desa yang membentuk sebuah peradaban ekonomi dengan 

menyediakan lahan agar dapat memberikan kehidupan yang baik bagi 

masyarakat yang menghuninya, salah satunya yaitu bidang sektor 

pertanian. 

                                                             
6
 Adiwarman, A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2007), h. 5 
7 Jamaludi, “Sosiologi Pedesaan”, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h,  5. 
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Potensi sektor pertanian di desa Duta Yoso Mulyo dari mulai 

penanaman sayur-sayuran, (seperti cabe, kacang, terong dan tomat 

dll), nelayan dan penanaman padi sawah, yang menjadi kegiatan 

ekonomi dan mata pencaharian utama yang menjadi potensi utama 

disektor pertanian adalah produksi padi  yang dapat memberikan hasil 

pendapatan masyarakat di desa Duta Yoso Mulyo meningkat dan 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan  Daerah Produksi padi adalah 

yang dihasilkan dari salah satu  potensi sektor pertanian yang dimiliki 

dipedesaan dalam penanaman benih padi yang cocok dipersawahan 

dan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, 

produksi padi ini yang menjadi kegiatan ekonomi dipedesaan yang 

dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah desa dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Potensi sektor pertanian pada produksi padi cukup perperan 

terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yaitu produksi padi didesa 

Duta Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. 

Desa Duta Yoso Mulyo adalah desa yang memiliki luas lahan 1.219 

hektar persawahan yang cukup luas untuk ditanami padi, yang dapat 

memberikan hasil panen produksi padi dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi keluarga dan pertumbuhan ekonomi wilayah 

pedesaan. 

Bahwa perlu kita ketahui potensi sektor pertanian pada 

produksi padi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama 

diwilayah desa sebagai salah satu kegiatan ekonomi unggul dari 

potensi sektor pertanian yang mendukung untuk meningkatkan 

perekonomian desa, sebagai mata pencaharian masyarakat, dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat di pedesaan. Sektor pertanian 

produksi padi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan 

pertumbuhan ekonomi wilayah desa, sedangkan apa yang dialami oleh 

masyarakat sering menjadi kendala dengan kondisi minimnya sarana 

prasarana dan pembangunan daerah/dipedesaan pada infrastruktur 

akses jalan yang kurang mendukung, sebagai sarana transportasi pada 

kegiatan sektor pertanian produksi padi sebagai penunjang. 

Permasalahan tersebut didesa Duta Yoso Mulyo menghambat 

kegiatan sektor pertanian produksi padi dan hasil panen produksi padi 

mengalami penurunan yang dapat mepengaruhi pendapatan petani 
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padi dan  kesejahteraan masyarakat menurun. Dalam hal ini peneliti 

tertarik untuk mengadakan pembuktian tentang potensi sektor 

pertanian produksi padi di desa Duta Yoso Mulyo terhadap 

pertumbuhan ekonomi wilayah dan kondisi pembangunan ekonomi 

daerah/pedesaan pada sektor pertanian pada produksi padi. Hal ini 

dijelaskan bahwa lahan persawahan yang dimilki masyarakat di desa 

Duta Yoso Mulyo mayoritas memilki lahan persawahan individu. 

 

Tabel  1.1 

Luas Lahan Menurut  Komonditas  Pangan padi dan harga  

Di Desa Duta Yoso  Mulyo  Tahun 2020 

No Tanaman 

pangan 

Luas lahan 

Ha 

Produktivitas 

(kg/Ha) harga (Rp)  

1 Padi sawah  1.219  Rp 4.000  

    Sumber: Profil Desa Duta Yoso Mulyo Tahun 2020 

Tabel 1.2 menunjukan bahwa desa Duta Yoso Mulyo 

merupakan daerah yang berpotensi dengan memproduksi padi sawah 

setiap kali panen padi yang memperoleh 5 ton produksi padi Ha, 

namun masalahnya yang dihadapi di desa Duta Yoso Mulyo terjadi 

adanya penurunan hasil panen padi yang dapat mempengaruhi  harga 

gabah kering padi juga menurun hal ini terjadi karena faktor-faktor 

pendukung kegiatan disektor pertanian masih kurang diperhatikan 

seperti minimnya sarana prasarna pertanian dari teknologi yaitu yang 

terdiri dari hand tractor dan threser yang dimiliki oleh kelompok 

petani dan pembangunan desa pada infrastruktur jalan yang 

memperlambat pengangkutan yang merugikan petani padi yang 

melakukan kegiatan ekonomi disetiap hari nya. 

Keberadaan Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak 

ukur untuk menunjukan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, 

dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya 

pembangunan ekonomi.
8
 Pembangunan tidak sekedar ditunjukan oleh 

                                                             
8Dimas Gadang, Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa 

Tengah (Universitas Diponegoro: 2010), h. 16 Mengutip Sadono Sukirno (2004), h.71 
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prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu Negara, akan 

tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih 

luas. Dimensi ekonomi sosial yang sering di abaikan dalam 

pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang 

strategis dalam pembangunan.  

Pembangunan infrastruktur akses jalan di desa Pada dasarnya 

untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah desa yang semakin 

baik akan tetapi yang penting bagaimana mengurangi kemiskinan 

penduduk pedesaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar penduduk Indonesia yang bermukim di pedesaan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung dari hasil mata 

pencaharian sektor pertanian terutama pada produksi padi. 

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 pasal 16 ayat 

satu adalah: wewenang pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan 

jalan meliputi penyelenggaraan Kabupaten/Kota dan jalan 

desa.
9
Pentingnya pembangunan desa pada jalan sebagai sarana 

tranportasi didesa Duta Yoso Mulyo yang perlu diperhatikan karena 

pembangunan akses jalan akan menunjang kegiatan perekonomian 

didesa Duta Yoso Mulyo pada sektor pertanian produksi padi selain 

itu juga masyarakat petani terkendala dengan terbatasnya modal.  

Menurut Soekartiwi indikator sosial ekonomi salah satunya 

adalah modal yang terbatas sehingga kurang menstabilkan ekonomi 

maka akan mengurangi kegiatan dalam penanaman benih padi yang 

sebagai sumber pendapatan petani. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 

sebagai sebuah proses peningkatkan pendapatan masyarakat dari 

waktu kewaktu yang menjadi indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan dalam pembangunan.
10

 

Menurut Rostow mengatakan bahwa Negara berkembang 

dalam tahap pembangunan ekonomi terdapat tahap tradisional statis 

dimana keadaan Iptek masih rendah dan perekonomian masih di 

                                                             
9Undang-Undang No 39 tahun 2004 Tentang Wewenang Pemerintah 

Kabupaten/Kota, pasal 16 ayat 1. 
10Ahmad Ma‟ruf Dan Lastri Wihastuti, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 

Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vo l9, NO 1, 2008, h, 4.  
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dominasi dengan pertanian pedesaan.
11

 Bahwasanya sektor pertanian 

dari dulu sudah menjadi kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat 

memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah desa dan 

harus sesuai dengan pembangunan desa terhadap pertanian agar dapat 

mengurangi kemiskinan masyarakat petani sedangkan pembangunan  

dipedesaan merupakan salah satu untuk mendorong pembangunan 

nasional. 

 Menurut Mosher bahwa adanya syarat pembangunan 

pertanian yaitu adanya tersedianya pengangkutan lancar dan 

tersedianya bahan-bahan dan alat produksi tani.
12

 Syarat dalam 

pembangunan pertanian ini tidak terpenuhi maka akan terjadi hasil 

panen dan harga padi sektor pertanian produksi padi menurun hal ini 

yang terjadi di Desa Duta Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu 

Kabupaten Tulang Bawang. yang pada dasarnya pembangunan akses 

jalan desa masih terbatas sehingga menurunkan motivasi masyarakat. 

Menurut ekonomi islam dalam kegiatan ekonomi melalui potensi 

sumber daya alam yang dimiliki di desa Duta Yoso Mulyo Kecamatan 

Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang merupakan  pemberian Allah 

SWT. Dalam kegiatan pertanian, produksi padi yang menjadikan 

sumber bahan baku dan modal kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 

wilayah desa. Pada firman Allah SWT (Q.S AL-An‟aam: 95) 

 

                            

                  

Artinya:Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan 

dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati 

dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (yang memiliki sifat-

sifat) demikian ialah Allah, Maka mengapa kamu masih berpaling. 

 

                                                             
11Michel P Todaro, Stephon C Smith, Pembangunan Ekonomi,(Jakarta: Er-

Langga, 2003) , h, 133. 
12Ibid, h. 412-413. 
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Penjelasan ayat diatas bahwa Allah SWT telah menumbuhkan 

butir tumbuh-tumbuhan dan biji-buahan ialah hasil sumber daya alam 

seperti halnya padi yang menjadi potensi utama kegiatan ekonomi 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan proses 

produksi islam telah mengingatkan pentingnya mendorong produksi 

dalam menghasilkan sumber-sumber kekayaan alam, Produksi juga 

merupakan bagian penguat sekaligus mencukupi kebutuhan 

masyarakat.
13

 Dan melakukan kegiatan produksi untuk dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bernilai ibadah dan keadilan 

dalam pembangunan ekonomi suatu daerah perlu diperhatikan. 

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Potensi Sektor 

Pertanian Padi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Menurut Ekonomi Islam Studi Pada Produksi Padi Di Desa Duta 

Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

Untuk memperjelaskan ruang lingkup yang akan dibahas, agar 

penelitian ini dilaksanakan secara fokus maka terdapat sub fokus  

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan difokuskan pada produksi padi yang 

merupakan salah satu potensi sektor pertanian dan pertumbuhan 

ekonomi wilayah dengan ruang lingkup batasan wilayah 

pedesaan yaitu di Desa Duta Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu 

Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat petani padi 

di Desa Duta Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten 

Tulang Bawang. 

 

 

 

                                                             
13

 Lukman Hakim,”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”,( Surakarta: Erlangga 

2012), h. 66 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Potensi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Sektor 

Pertanian Pada Produksi Padi Di Desa Duta Yoso Mulyo 

Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang ? 

2. Bagaimana kajian Ekonomi Islam Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Wilayah  pada produksi padi di Desa Duta Yoso Mulyo 

Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang? 

 

E. Tujuan  Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengkaji analisis potensi pertumbuhan ekonomi wilayah 

sektor pertanian terhadap studi pada produksi padi di Desa Duta 

Yoso Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang? 

2. Untuk mengetahui  Pertumbuhan Ekonomi wilayah studi pada 

produksi padi menurut Ekonomi Islam  di Desa Duta Yoso 

Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang? 

 

F. Manfaat penelitian  

Manfaat penelitian ini ialah Sesuai dengan tujuan di atas, 

maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan dapat 

memberikan pengetahuan secara teoritis dan pengetahuan praktis 

dengan terjun langsung mempraktekan teoritis yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini untuk dapat dijadikan studi 

banding dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah desa dan 

mengembangkan dalam sektor pertanian produksi padi agar dapat 

terus meningkatkan hasil panen yang dapat memberikan 
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perekonomian keluarga/masyarakat Di Desa Duta Yoso Mulyo 

Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. 

3. Bagi Pemerintah 

Adanya penelitian ini untuk dapat memberikan informasi 

terhadap pedesaan yang memiliki potensi besar dalam sektor 

pertanian produksi padi yang harus diperhatikan oleh pemerintah 

dan diawasi dalam kegiatan ekonomi agar dapat meningkatakan 

pertumbuhan ekonomi wilayah desa dan pembangunan desa pada 

akses jalan yang dapat mendorong untuk berkembang dalam 

kegiatan ekonomi potensi sektor pertanian produksi padi di Desa 

Duta Yoso Mulyo Kabupaten Tulang Bawang 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi 

sebagai acuan penelitian ini karena untuk memudahkan bagi peneliti 

untuk mengaplikasikan penelitiannya. Tujuan dilakukan penelitian 

dicantumkan tinjauan pustaka untuk mengetahui kelimuan yang sudah 

diletakan pada orang lain sehingga penelitian benar-benar dilakukan 

baru dan belum pernah diteliti oleh orang lain. 

1. Maudi Citra Hidayat (skripsi) pada tahun 2017 dalam penelitiannya 

yang dilakukan di kabupaten Karang Anyar dalam skripsi yang 

berjudul “Analisis Pertumbuhan Sektor Ekonomi Daerah 

Berdasarkan Pendekatan Location Quotient (LQ), shift share,serta 

tipologi klasen dikabupaten karang anyar tahun 2010-2015”. 

 Menggunakan penelitian dan perhitungan dengan metode 

Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Tipologi Klassen pada 17 

sektor ekonomi di Kabupaten Karang anyar dalam kurun waktu 

2010-2015 diperoleh kesimpulan yaitu, Penelitian dengan 

menggunakan Location Quotient (LQ) dapat disimpulkan bahwa 

ada beberapa sektor basis (LQ >1) di Kabupaten Karang anyar 

artinya peranan sektor-sektor tersebut di Kabupaten Karanganyar 

lebih unggul daripada peranan sektor-sektor lainnya di Provinsi 

Jawa Tengah. Dan ada pula sektor yang merupakan non basis  (LQ 
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< 1) artinya peranan sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor 

basis di Kabupaten Karang anyar dan memiliki peranan lebih kecil 

daripada peranan sektor tersebut di Provinsi Jawa tengah.  

Penelitian dengan menggunakan Shift Share klasik dapat 

disimpulkan bahwa dari tahun 2010-2015, nilai PDRB Kabupaten 

Karang Anyar mengalami pertambahan nilai namun tidak absolut, 

Kemudian penelitian dengan menggunakan Tipology Klassen dapat 

disimpulkan bahwa masih banyak sektor yang relatif tertinggal di 

Kabupaten Karang Anyar.
14

 Namun ada juga sektor yang 

mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. 

2. Muhamad ghufron penelitian yang dilakukan 2016 dengan judul 

“Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan 

Kabupaten Lamongan Provinsi Jember “ 
15

 

Bahwa yang menjadi masalah pada sektor unggulan lamongan 

dalam memprioritaskan pembangunan wilayah, bagaimana dampak 

pengganda pendapatan sektor unggulan, seberapa besar peranan 

sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah, 

serta mefokuskan tentang strategi kebijakan yang tepat untuk 

membangun dengan berbasis pada sektor unggul daerah metode 

analisis yang digunakan LQ, efek pengganda, dan analisis 

shiftshare. 

 Hasil dalam penelitian tersebut yaitu pertama terdapat tiga 

sektor unggulan dikabupaten Lamongan yang menjadi yang 

menjadi basis ekonomi daerah yaitu sektor pertanian, sektor jasa-

jasa, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran kedua efek 

pengganda pendapatan sektor basis yang dihasilkan menunjukan 

bahwa koefesien pengganda pendapatan selama tahun 2002-2006 

lebih besar dari pada pendapatan disektor non basis dimana 

menunjukan minat masyarakat terhadap aktivitas ekonomi disektor 

basis lebih besar ketiga analisis shift share menunjukan sektor 

pertanian memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang 

                                                             
14

Maudi Citra Hidayat “Analisis Pertumbuhan Sektor Ekonomi Daerah 

Berdasarkan Pendekatan Location Quotient (LQ), Shift-Share, Serta Tipology 

Klassen Di Kabupaten Karang Anyar Tahun 2010-2015” (Skripsi) Pada Tahun 2017  
15Muhamad Ghufron  judul “Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis 

Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jember “(Skripsi 2016). 
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baik begitu juga pada sektor jasa-jasa, perhotelan, perdagangan, 

dan restoran. 

3. Aula Nurul Ma‟arif dalam penelitian yang berjudul “Struktur 

Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pendekatan 

Location Quotient dan Shift-Share dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (studi di kota Bandar Lampung tahun 2011-2015)”,
16

dari 

penelitian ini menunjukan pada periode 2011-2015 terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode 

Location Quotient (LQ) menunjukkan bahwa sebanyak 14 sektor 

usaha (82%) merupakan sektor basis, sektor yang memberikan 

peranan besar dalam perekonomian serta sektor yang mendukung 

untuk dikembangkan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, sektor-

sektor tersebut merupakan sektor yang mampu memenuhi 

kebutuhan wilayahnya serta dapat melakukan ekspor ke luar 

wilayah karena nilai LQ selalu menunjukkan nilai LQ>1 dari 

seluruh tahun analisis. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa 

penelitian yang satu tidak sama dengan penelitian lainya. Hal ini 

disebabkan karena adanya perbedaan subyek penelitian, variabel 

penelitian, dan metode penelitian. Dari hasil  pembahasan diatas 

sudah terlihat jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda 

dengan penelitian yang  sudah ada, karena belum ada yang 

membahas tentang “Analisis potensi sektor pertanian terhadap 

pertumbuhan ekonomi wilayah dalam perspektif ekonomi islam 

studi  kasus (pada produksi padi di desa Duta Yoso Mulyo 

Kecamataan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang)” Maka 

peneliti berpendapat bahwa penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya dan perbedaannya dalam 

penelitian  potensi sektor pertanian sudah diketahui yaitu pada 

produksi padi di desa Duta Yoso Mulyo menjelaskan bahwa 

produksi padi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

wilayah desa. 

                                                             
16 Aula Nurul Ma‟arif dalam penelitian yang berjudul “Struktur 

Perekonomian Dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendekatan Location Quotient 
Dan Shift-Share Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2011-2015)”Fakultas Ekonomi Binis Dan Islam 2017 
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H. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan kualiitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian lapangan (Field Research). yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik 

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
17

 Penelitian ini 

dilakukan wawancara terhadap responden dan menggali data yang 

bersumber dari instansi yang terkait yaitu  di desa Duta Yoso 

Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Sifat Penelitian 

Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu 

penelitian yang bersifat memaparkan dan tujuan memperoleh 

gambaran sesuatu yang sedang diteliti. Berdasarkan pengertian 

diatas yang dimaksud ialah mengambarkan peristiwa yang sedang 

terjadi dilapangan. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan ini terdiri dari dua yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang di ambil langsung tanpa 

perantara, dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-

benda  ataupun manusia yang langsung berkaitan dengan 

penelitian, data data primer di dapatkan dengan cara 

melakukan wawancara atau melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan 

penelitian. Data ini diperoleh dari masyarakat petani padi 

sawah dengan ditetapakan sebagai responden atau sampel 

dengan dibantu dengan alat pertanyaan (kuisoner), untuk 

memperkuat dilakukan pula wawancara kepada pihak-pihak 

yang terkait sumber masalah dalam  lokasi penelitian yaitu 

aparatur desa atau perangkat desa, kelompok tani dan kepala 

                                                             
17 Sumadi Suryabrata, “Metodologi Penelitian “, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 1998), h. 22. 
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desa Duta Yoso Mulyo kecamatan Rawa Pitu Kabupaten 

Tulang Bawang. Data ini  diambil melalui observasi 

dilapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai 

pendukung dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data 

dari perpustakaan, buku-buku litelatur dan diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada di lembaga Desa Duta Yoso 

Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. 

4. Metode  Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.
18

 Dalam 

hal ini jenis penelitian observasi yang digunakan adalah non 

partisipansi. Dimana penelitian tidak terlibat langsung sebagai 

peserta atau kelompok yang ditelitinya. Tujuan penelitian 

untuk mengamati lokasi secara langsung yang masalahnya 

dirasakan oleh masyarakat petani yaitu pada pembangunan 

jalan sebagai saran transportasi dalam kegiatan sektor 

pertanian produksi padi yang menjadi penghambat kegiatan 

disektor pertanian produksi padi  di Desa Yoso Mulyo 

Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Wawancara 

Menurut Made Wirartha wawancara adalah salah satu 

metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu 

melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan sumber data (responden).
19

 Pada 

wawancara ini yang menjadi responden adalah masyarakat di 

desa Duta Yoso Mulyo. Metode wawancara dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada 

responden untuk menggali informasi dan mendapatkan data 

                                                             
18Soeratno, Lincolin Arsyad, Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi Dan 

Bisnis”,(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), h, 83. 
19 Made Wiratha, Metodologi  Penelitian  Sosial Ekonomi, (Yogyakarta : 

C.V Andi Offset, 2006), h.36. 
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mengenai hasil sektor pertanian  terhadap pertumbuhan 

ekonomi wilayah pedesaan di Desa Duta Yoso Mulyo 

Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. 

c. Dokumentasi 

Metode yang digunakan dalam penelitain ini adalah 

metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui 

dokument tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk 

buku-buku tertentu, pendapat, teori, atau hukum, dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumentasi 

yang diperlukan dalam penelitian ini yang ada di desa 

misalnya jumlah kepala rumah tangga yang ada di desa dan 

jumlah yang memiliki lahan pertanian padi di Desa Duta Yoso 

Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. 

 

5. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian akan 

ditarik kesimpulannya.
20

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada 

pada objek/subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh 

karakteristik yang dimiliki oleh subjek/objek ini. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat petani yang mata 

pencaharian yaitu pertanian produksi padi di Desa Duta Yoso 

Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purprosive sampling 

                                                             
20 Ibid, h. 80 
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merupakan teknik yang memilih sampel berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang dimaksud ialah 

sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. 

Menurut Arikunto berpendapat dalam penentuan  pengambilan 

sampel apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil 

semuanya sehingga penelitian merupakan populasi selanjutnya 

apabila jika jumlah lebih 100  maka sampel yang diambil antara 

10-15% atau 20-25% atau lebih.
21

 Dari pernyataan tersebut 

semua populasi diambil  sebagai sampel karena kurang dari 100 

maka sampel dari peneltian ini sebanyak 20 orang petani padi 

sawah di desa Duta Yoso Mulyo. 

6. Metode Analisis Data  

Setelah penulis memperoleh data-data informasi yang 

diperlukan dari lapangan penulis mengolahnya secara sistematis 

sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisi 

data tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif data tidak 

berupa angka tetapi berupa serangkaian informasi yang dicari 

dari hasil penelitian. Metode analisis deskriptif ini untuk 

menganalisis data-data yang didapat dari perpustakaan yang 

berhubungan dengan permasalahanan yang ada dari data tersebut 

yang dan menggunakan pendekatan deduktif dari fakta-fakta dan 

peristiwa yang umum yang terjadi di lapangan Desa Duta Yoso 

Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

BAB I (PENDAHULUAN) 

Bab satu ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 

masalah, metodelogi penelitian, penelitian terdahulu, dan 

sistematika pembahsan pada penelitian ini.  

BAB II (LANDASAN TEORI)   

                                                             
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka , 2002 Cipta), h. 12 
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Bab dua berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

BAB III ( DESKRIPTIF OBJEKTIF PENELITIAN) 

Bab tiga berisi tentang gambaran objektif/monografi didesa dan 

data-data yang diperoleh yang terkait dalam penelitian ini. 

BAB IV (ANALSIS PENELITIAN) 

Bab empat berisi  fakta-fakta datanya serta analisis penelitian dari 

data yang telah di cantumkan dan menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian bab ini. 

BAB V (PENUTUP) 

Bab lima adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran serta singat, jelas dan padat pada hasil penelitian ini.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sektor Pertanian 

1. Pengertian sektor pertanian 

 Bahwa pertanian kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati 

yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan 

baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan 

hidupnya.
22

Dalam arti sempit pertanian diartikan sebagai pertanian 

rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana diproduksi bahan 

makanan utama seperti beras, palawija (jagung,kacang-kacangan dan 

ubi-ubian) dan tanaman-tanaman hortikultural yaitu sayur-sayuran dan 

buah-buahan. Mempunyai arti sempit dan dalam arti luas, pertanian 

dalam lingkup luas disebut Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 

Peternakan dan perikanan. 

 Menurut Anwar Adiwalaga mengartikan pertanian sebagai 

kegiatan memelihara tanaman dan ternak pada sebidang tanah, tanpa 

menyebabkan tana tersebut rusak untuk prodksi selanjutnya. 

Sedangkan menurut Bishop dan Thoussant mengartikan pertanian 

sebagai kegiatan produksi biologis yang berlangsung diatas sebidang 

tanah dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah/lahan yang 

bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya.
23

 

 Gambaran dibidang pertanian banyak sekali yang bisa diolah, 

seperti dari tanaman produksi padi yang menjadi utama dalam sektor 

pertanian untuk diambil padinya yang akan diolah menjadi beras, 

kulitnya padi yang telah diolah menjadi makanan  hewan ternak yang 

biasa masyarakat menamai dengan dedak, bahkan dedak dapat diolah 

menjadi abu buat cucian piring, dan batang padi juga dapat digunakan 

                                                             
22 Kurnia Anwar, Kegiatan Ekonomi Masyarakat,( Jakarta: Yudhistira 

Ghalia Indonesia, 2007) h. 142 
23 Tati Nurmala,Pengantar Ilmu Pertanian, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 

2012), h. 14 
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kompos. Banyak sekali manfaat produksi padi yang dapat diolah dan 

menjadi salah satu potensi disektor pertanian. 

 Ketergantungan pada padi seperti yang terjadi sangat 

menguntungkan bagi kelangsungan ketahanan pangan nasional. Selain 

harus terus dilakukannya usaha peningkatan produksi padi, program 

diversifikasi pangan dengan sumber karbohidrat lain merupakan 

tindakan yang sangat strategis. Oleh karena itu, perlu untuk mengenal 

jenis tanaman pangan lainnya, termasuk dalam pendapatan rumah 

tangga di bidang ekonomi.
24

Menurut Y.W Wartaya Ray Griffin 

dimana sektor pertanian adalah suatu pengembangan subtansional 

yaitu sebagai kebutuhan pangan, penyedia bahan baku untuk industri, 

pengusaha dan penyumbang devisa.
25

 

 Pertanian merupakan kegiatan salah satu pekerjaan yang 

mulia dengan mengelolah tanah dan menanaminya dengan tanaman 

yang bermanfaat yang dapat menghasilkan tanaman dan buah-buahan. 

Yang terdapat pada (Al-Qur‟an surat Al-Anam: 99) 

 

                      

                         

                      

                      

     

   

                                                             
24 Purwono, Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul, (Depok : 

Swadaya, 2007,), h. 3   
25 Betrik Okta Dwita, skripsi, Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor 

Industry Terhadap PAD Kab. Pringsewu 2009-2016 Dalam Perspekttif Ekonomi 

Islam, h. 51. 
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Artinya: Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu 

Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-

tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu 

tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang 

menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma 

mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun 

anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang 

serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu 

pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Q.S Al-

An‟am: 99)
26 

 

 Maksud ayat diatas  dalam keadaan diberkahi sebagai hamba 

Allah unuk menyuburkan dan sebagai pertolongan semua makhluk 

dan rahmat dari Allah untuk mereka kegiatan pertanian dari aspek 

akidah mendekatkan diri kepada Allah hal ini karena tanda kebesaran 

yang dapat dilihat dengan jelas dalam proses tumbuh-tumbuhan dan 

tanaman. Melakukan kegiatan pertanian merupakaan hakikat 

seseorang untuk tawakal kepada Allah SWT dan beriman dengan 

kekuasaan. 

 Pertanian bercocok tanam merupakan mata pencaharian yang 

paling baik menurut para ulama dengan beralasan bercocok tanam 

adalah usaha dari tangan sendiri nabi muhamad SAW bersabda: 

Artinya: tidaklah seorang memakan-makan yang lebih baik dari 

orang yang memakan usaha dari tangannya dan nabi Dawud „alaihi 

salam memakan dari tangan sendiri. 

 

2. Macam-Macam Pertanian 

 Menurut Soekartawi dalam jurnal pendidikan geografi 

menyebutkan macam-macam pertanian: 
27

 

                                                             
26 Departemen Agama RI. MUSHAF Al-qur‟an  tajwid , h. 140 
27Abdullah Mu‟in, Karunia puji Astuti dan parida anggraini, Pengaruh 

Diversifikasi Pertanian Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Belawang Kec. 
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a. Pertanian tradisonal  

Pertanian tradisional adalah Produksi pertanian 

tradisonal, apabila produksi pertanian dan konsumsi sama 

banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman (padi dan 

jagung) yang merupakan sumber pokok bahan makanan. 

Produksi dan produktivitas rendah karena hanya 

menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Penggunaan 

modal sedikit, sedang tanah dan tenaga kerja manusia 

merupakan faktor produksi yang dominan. 

b. Pertanian tradisional menuju modern adalah keanekaragaman 

dalam pertanian merupakan suatu langkah utama yang cukup 

dalam masa transisi pertanian tradisonal kemodern. Tanaman-

tanaman pokok tidak lagi mendominasi produksi pertanian 

karena tanaman perdagangan yang baru seperti: buah-buahan, 

kopi, teh dan lainnya sudah dijalankan bersama usaha 

peternakan yang sederhana. 

 Pemakaian alat pertanian seperti traktor kecil sebagai 

pengganti hewan penarik bajak, bisa meningkatkan 

produktivitas pertanian. Penggunaan bibit-bibit unggul, 

pupuk, irigasi yang baik juga meningkatkan produksi 

pertanian dengan demikian petani bisa memperoleh surplus 

produksi yang lebih baik agar bisa dijual kepasar. Sedangkan 

pertanian modern dapat dikenal istilah pertanian spesialisasi 

mengambarkan tingkat pertanian maju. demikian dapat dilihat 

dinegara maju, pertanian modern bisa berbeda-beda dalam 

ukuran dan fungsinya. 

 Jenis pertanian gandum dan jagung di amerika utara hampir 

semua menggunakan peralatan mekanis yang sangat hemat 

tenaga kerja, mulai dari jenis traktor Yang paling besar dan 

jenis-jenis mesin yang paling modern sampai pada teknik 

penyemprotan udara yang memungkinkan satu keluarga 

mengolah dan menanam. 

 

                                                                                                                                   
Belawang Kab. Brito Kuala:, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 1 NO.3 (November 

2014), h. 11 
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3. Produksi Padi 

Produksi padi merupakan salah satu hasil bercocok tanam 

yang dilakukan dengan penanaman padi dan perawatan serta 

pemukukan secara teratur dan menghasilkan suatu produksi padi 

yang dimanfaatkan. Padi tersebut kemudian diproses menjadi 

beras, yang mana beras itu sendiri akan diolah menjadi nasi. Nasi 

merupakan sumber kalori utama yang banyak mengandung unsur 

karbohidrat yang sangat tinggi sehingga sangat bermanfaat dan 

menjadikan sebagai bahan pangan utama. 

a. Pengertian Padi adalah (Oryza sativa L) merupakan salah satu 

tanaman budidaya terpenting dalam peradaban.
28

Padi 

merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang 

memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi 

Indonesia. Yaitu beras sebagai makanan pokok sangat sulit 

digantikan oleh bahan  pokok lainnya, diantaranya jagung, 

umbi-umbian, sagu dan sumber karbohidrat lainnya. 

Sehingga keberadaan beras menjadi prioritas utama 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan asupan karbohidrat 

yang dapat mengenyangkan dan merupakan sumber 

karbohidrat utama yang mudah diubah menjadi energi.  

Padi sebagai tanaman pangan dikonsumsi kurang 

lebih 90%dari keseluruhan penduduk Indonesia untuk 

makanan pokok sehari-hari.
29

 Menanam padi sawah sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat bagi sebagian besar petani di 

Indonesia. Mulanya kegiatan ini banyak diusahakan di pulau 

Jawa. Namun, saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia 

sudah tidak asing lagi dengan kegiatan menanam padi di 

sawah terutama dipedesaan kegiatan ekonomi utama ialah 

sektor pertanian. 

 

                                                             
28https://www.academia.edu/19569765/Prakarya_Makalah_Tentang_Tanam

an_Pokok_Padi_ 11/09/2018, 10.00 WIB 
29

Candra.V.Donggulo, Iskandar M. Lapanjang “Pertumbuhan Dan Hasil 

Tanaman Padi (Oryza SativaL) Pada Berbagai Pola Jajar Legowo Dan Jarak 

Tanam”. J.Agroland 24(1) : 27-35, April 2017, ISNN 0854-641X. h. 29 

https://www.academia.edu/19569765/Prakarya_Makalah_Tentang_Tanaman_Pokok_Padi_%2011/09/2018
https://www.academia.edu/19569765/Prakarya_Makalah_Tentang_Tanaman_Pokok_Padi_%2011/09/2018
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4. Faktor Produksi pertanian 

 Faktor produksi pertanian sangat menentukan besar kecilnya 

produksi yang diperoleh dengan mengoptimalkan pengggunaan faktor 

produksi efesien mungkin sehingga menghasilkan produksi pertanian 

yang maksimum.
30

Dalam produksi melalui proses panjang dan 

membutuhkan waktu untuk proses penanaman bibit dan menghasilkan 

tanaman yang baik, adapun faktor produksi pertanian sebagai berikut: 

a. Modal 

  Modal banyak arti ialah sebagian kekayaan atau harta yang 

dimiliki baik berupa uang, tanah dan yang lainnya. Modal adalah 

faktor terpenting dalam sektor pertanian khususnya terkait bahan 

baku produksi dan biaya tenaga kerja dan yang lainnya, dengan 

kata lain keberadaan modal menentukan tingkat atau macam 

teknologi dan kekurangan modal bisa menyebabkan kekurangan 

masukan yang diberikan kepada proses pertanian sehingga akan 

menimbulkan resiko kegagalan atau rendahnya hasil yang 

diterima.
31

 

 Menurut Adam Smith unsur pokok produksi adalah modal. 

Modal merupakan unsur produksi yang aktif meenentukan tingkat 

output perannya sangat sentral dalam proses produksi karena 

semakin besar modal yang  digunakan makan akan meningkatkan  

produktivitas.
32

 Dan teori Harod Domar mengenai fungsi produksi 

ialah sejumlah modal yang menciptakan suatu tingkat output 

tertentu dalam suatu kegiatan  produksi dan untuk kegiatan 

ekonomi dapat menyisihkan pendapatan.
33

 

 Modal dapat dibagi menjadi dua yaitu land saving capital 

adalah dapat menghemat penggunaan lahan tetapi produksi dapat 

                                                             
30Muhamad Ansar, “Peranan  Sektor Pertanian Khususnya Jagung 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pada Sulawesi Selatan,” Cet.1, (Makasar: 

Allaudin University Press, 20012), h. 43 
31 Mohar Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2004), h.21 
32 Paul Michael Todaro, Pembangunan Ekonomidi Dunia Ketiga, (Jakarta: 

Erlanngga, 2003), h. 54 
33 Abar Nurseta Priyandia, Analisis Pengaruh Jarak, Lama Usaha, Modal 

Dan Jam  Kerja Terhadap Pendapatan Kaki Lima Konveksi,(FEBI Univesitas 

Diponegoro  2015), h.  45 
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dilipatgandakan tanpa harus memperluas area contohnya 

pemakaian pupuk, bibit umggul, pestisida. Sedangkan modal 

labour saving capital dapat menghemat tenaga kerja contohnya 

pemakaian traktor untuk membajak, mesin penggiling padi 

memproses padi menjadi beras, pemakaian tresher untuk 

pengabahan. 

b. Tanah 

 Pertanian sumber daya alam yang paling utama adalah tanah 

khususnya dalam bidang pertanian oleh sebab itu tanah merupakan 

faktor penting atau sangat mendasar. Menurut Adiwilaga ditinjau 

sudut ekonomi pertanian, tanah dapat dianggap sebagai dasar 

utama kegiatan potensional yaitu daya menghasilkan benda 

tergantung dalam alam.
34

 Lahan pertanian merupakan penentu dari 

pengaruh komoditas pertanian secara umum. 

c. Teknologi 

Menurut Prayitno teknologi adalah cara bagaimana berbagai 

sumber daya alam, modal, tenaga kerja dan ketrampilan untuk 

merealisasikan tujuan produksi.
35

 Teknologi berkaitan dengan cara 

yang digunakan dalam proses produksi, teknologi pertanian 

merupakan cara atau metode yang digunakan dalam mengelola 

input pertanian sehingga menghasilkan output yang berdaya guna 

dan berhasil baik, baik bahan setengah jadi, maupun siap pakai. 

Pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang terjadi 

di sektor pertanian merupakan usaha untuk meningkatkan 

produktivitas dan nilai tambah, kontribusi teknologi dalam 

produksi pertanian padi berperan sangat penting untuk menunjang 

proses penanaman produksi padi, dan tahap pemanenan padi 

adapun teknologi yang diperlukan disektor pertanian produksi padi 

seperti traktor, kombet. 

 

.  

                                                             
34 Munawwarah, Analsis Produksi Perkebunan Karet Rakyat Di Kecamatan 

Muara Tebo (Jambi Padang, UNP, 200)1.h.71 
35 Suryana, Bunga Rampai Ekonomi, (Jakarta, LPEM-FEUI, 2001), h. 80 
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5. Syarat Pertanian 

 Menurut Mosher ada lima syarat pokok/mutlak (assentials) 

dan lima syarat bahan/pelancar (accelerators), untuk membangun atau 

mengembangkan pertanian.
36

   

a. Syarat pokok/mutlak 

 Kelima syarat pokok/mutlak ini harus dipenuhi jika 

pertanian ingin dikembangan. Apabila salah satu syarat 

tersebut belum terpenuhi maka pengembangan pertanian tidak 

dapat dilakukan kelima syarat pokok/mutlak antara lain.: 

b. Pasar untuk hasil pertanian 

  Pembangunan pertanian adalah proses untuk meningkatkan 

produksi hasil dari pertanian, untuk hasil tersebut perlu adanya 

pasar, serta harga yang cukup tinggi untuk membayar kembali 

biaya-biaya tunai dan upaya yang telah dikeluarkan petani pada 

saat memproduksinya. 

c. Teknologi yang senantiasa berubah lebih maju  

  Teknologi usaha tani merupakan cara-cara untuk 

melakukan pekerjaan pada pertanian termasuk didalamya ada 

cara untuk menyebar benih, memelihara tanaman dan 

memungut hasil. Apabila tidak ada teknologi maka pertanian 

akan berhenti sampai suatu tingkat tertentu dan produksi tidak 

dapat ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas yang 

terhubung dengan teknologi. 

d. Sarana produksi dan alat-alat yang tersedia  

  Metode baru yang dapat meningkatkan produksi 

pertanian memerlukan penggunaan bahan dan alat produksi 

khusus oleh petani. Yaitu, bibit, pupuk, dan perkakas. 

Pembangunan pertanian meningkatkan semuanya, tersedia 

secara lokal atau didekat pedesaan dalam jumlah yang cukup 

banyak untuk memenuhi keperluan tiap petani yang mau 

menggunakan. 

                                                             
36 Rita Hanafi, Pengantar Ekonomi Pertanian , (Yogyakarta: Penerbit Andi 

, 2010), h. 233 
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e. Insentif produksi untuk petani  

  Cara kerja petani yang lebih baik, pasar yang mudah 

dicapai, serta tersedianya sarana dan alat produksi memberikan 

kesempatan pada petani untuk meningkatkan produksinya. Pada 

taraf komersilisasi petanian, yang diutamakan petani adalah 

cukup makan untuk keluarganya dan jaminan akan mampu 

untuk hasil sendiri. Kebutuhan yang tidak dapat dihasilkannya 

dengan cara dibeli dengan menjual sebagian kecil dari produsi 

yang dihasikannya. 

f.   Pengangkut atau transportasi  

  Pengangkut yang efesian dan murah. Keempat syarat 

pokok/mutlak tidak dapat diadakan secara efektif pentingnya 

pengangkut berkaitan dengan produksi pertanian yang harus 

tersebar luas. Letak usaha tani luas guna memanfaatkan sinar 

matahari, tanah dan kondisi iklim yang lain yang akan 

membantu pertumbuhan tanaman. Hal tersebut diperlukan 

jaringan pengangkut atau transportasi yang menyebar luas 

membawa hasi produksi pertanian baik dikota besar maupun 

dikota kecil. hal ini pengangkut petanian ada dua situasi yang 

perlu diperhatikan sehubung dengan jarak pengangkut, yaitu 

banyaknya barang yang diangkut akan alat pengangkutan 

dipergunakan. 

 

B. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

 Pertumbuhan ekonomi (Ekonomic 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 perekonomian yang diwujudkan dalam 

bentuk kenaikan pendapatan nasional.  

 Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila 

jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi 
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pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. 

Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada 

standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.
37

 

 Menurut Tarigan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah 

pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu 

wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di 

wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai 

riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal ini juga 

menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang 

beroperasi diwilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan 

teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan 

kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah 

ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah 

tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer-payment yaitu 

bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat 

aliran dana di luar wilayah.
38

 

 Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 

maka semakin tinggi pula masyarakatnya diluar indikator yang 

lain Manfaat dari pertumbuhan ekonomi untuk mengukur 

kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional maupun 

pembangunan daerah.
39

  

 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Adam Smith 

Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi 

secara sistematis adalah Adam Smith yang membahas 

masalah ekonomi dalam bukunya „An Inquiry into the Nature 

and Causes of The Wealth of Nations‟. Inti ajaran smith 
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39 Putong. I.  Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Makro, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2003, ), h.45. 



 29 

adalah agar masyarakat diberi kebebasan  seluas-luasnya 

dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya 

terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi 

pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi 

kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan 

ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. 

Kebijakan pasar bebas dan pengurangan campur tangan 

pemerintah (laissez faire) dianggap mampu menjadi solusi 

atas permasalahan tersebut karena adanya campur tangan 

tersebut hanya akan mengganggu bekerjanya mekanisme 

pasar, dan tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan 

menyediakan fasilitas yang mendorong pihak untuk berperan 

optimal dalam perekonomian, pemerintah tidak perlu terjun 

langsung dalam kegiatan produksi dan jasa, peran pemerintah 

adalah menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan 

masyarakat serta memberi kepastian dan hukum dan keadilan 

bagi para pelaku ekonomi dalam hal ini, kewajiban 

pemerintah menyediakan prasarana sehingga akativitas 

ekonomi menjadi lancar
40

 

b. Teori Neoklasik 

  Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik 

menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan 

pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-

faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja,dan teknologi dan 

besarnya output saling berinteraksi.
41

 Dapat dilihat bahwa 

tingkat pertumbuhan ekonomi berasal dari tiga sumber 

akumulasi modal, pertambahnya penawaran kerja dan 

peningkatan teknologi dilihat dari peningkatan skill atau 

kemajuan tehnik sehingga berproduktif perwaktu. Pada 

umumnya transformasi yang terjadi di Negara sedang 

berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian  ke 

sektor industri.  
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 Perubahan struktur atau transformasi dari tradisional 

menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai 

suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan 

komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, 

dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus 

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial 

melalui peningkatan pendapatan  perkapita. Bahwasanya teori 

neoklasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar 

kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. 

Dalam keadaan pasar sempurna perekonomian bias 

mengadakan perekonomian yang maksimal sama seperti 

model perkonomian klasik, kebijakan yang ditempuh dengan 

mentindakan hambatan perdagangan termasuk  perpindahan 

orang, barang, modal harus dijamin kelancaran, barang, 

modal, tenaga kerja yang perlu menyebarkan luaskan 

informasi pasar, terciptanya prasarana yang terhubung baik 

dan terjaminnya keamanan, ketertiban dan kestabilan 

ekonomi. Dan model neoklasik sangant memperhatikan 

kemajuan tehnik yang dapat ditempuh dengan meningkatkan 

sumber daya manusia, mutu sumber daya ini menyangkut 

keahilan moral. 

 

3. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi  

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan 

ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah:
42

 

a. Akumulasi Modal,  

 Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian pendapatan 

pada masa sekarang akan ditabung dan kemudian di 

investasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang 

akan datang. Akumulasi dalam bentuk tanah, peralatan-

peralatan barang-barang yang akan menngkatkan stok modal 

fisik suatu Negara sehingga pada saat gilirannya akan 

memungkinkan Negara tersebut untuk mencapai tingkat output 
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yang lebih tinggi.   

b. Pertumbuhan  Penduduk  

Pertumbuhan penduduk adalah hal-hal yang berhubungan 

dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional yang 

dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini berarti semakin banyak jumlah angkatan kerja 

berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja begitu juga 

semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatan potensi 

pasar. 

c. Kemajuan Teknologi. 

Kemajuan teknologi merupakan faktor paling penting bagi 

pertumbuhan ekonomi dalam bentuk yang paling sederhana, 

kemajuan teknologi disebabkan adanya cara-cara baru atau 

cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan 

tradisoanl dengan cara menanam padi dapat menggunakan 

mesin dan proses panen padi juga dapat dilakukan dengan 

mesin yang dapat mempercepat pekerjaan.  

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga 

konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses 

kenaikan output perkapita dalam jangka panjang penekanan 

pada ”proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan 

atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator 

pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu 

tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk 

dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang 

diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas 

perekonomian domestik dapat dinilai efektifitas.   

 

4. Karaketristik Pertumbuhan Ekonomi 

Simon kuznet medefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu 

Negara sebagai suatu peningkatan suatu kemampuan suatu Negara 

untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. 

Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan 



 32 

kelembagaan sesuai denagn ideologi yang dibutuhkannya.
43

 Ketiga 

pokok yang didefinisikan yang sangat  penting adalah: 

a. Kenaikan output nasional secara terus-menerus merupakan 

perwujudan dari pertumbuhan ekonomi. 

b. Kemajuan teknologi 

c. Merupakan prasyarat dari pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan namun belum merupakan syarat yang cukup. 

d. Penyesuaian dan kelembagaan,sikap dan ideologi yan harus 

dilakukan. 

 

5. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

  Teori yang dikemukakan oleh Prof. Rahardjo 

Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa beberapa indikator 

yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:
44

 

a. Ketidakseimbangan Pendapatan 

Keadaan yang ideal dimana pendapatan dengan mutlak 

didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan 

menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen 

populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut 

perserikatan bangsa bangsa PBB susunan pengkelompokan 

penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu 40 persen popuasi 

terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi 

teratas. Indikator ketidakseimbangan dapat diterapkan untuk 

menilai keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu 

wilayah. 

b. Perubahan Struktur Perekonomian,  

Masyarakat yang maju pembangunan ekonomi yang 

dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan strukur 
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perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi 

(persen) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, 

sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor 

industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan 

nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan 

lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan 

kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari 

ekspor. Oleh karena itu perekonomian suartu wilayah harus 

diorentasikan selain sektor pertanian dan diorentasikan pada 

sektor industri.  

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja,  

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan 

salah satu masalah dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk 

indonesia yang jumlah penduduknya banyak dan tingkat 

pengganguran cukup tinggi dan cendrung bertambah luas maka 

diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis 

yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). 

Pembangunan jalan menjangkau ke seluruh kantong-kantong 

produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai 

komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman 

pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) 

serta barang-barang hasil industri. 

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan 

menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor 

lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan 

lainnya). 

d. Tingkat dan penyebaran kemudahan  

Dalam hai ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan 

bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pakan, 

papan memeperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

kesempatan melakukan ibadah rekreasi dan sebagainya), 

maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan  

kekegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan 

penolong, suku cadangan, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti 
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angkutan. Pemasaran, perbankan dan lainya.   

e. Produk Domestik Regional Bruto, 

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 diproduksi suatu wilayah (regional) 

tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan 

PDRB atas harga konstan yang mencerminkan kenaikan 

produksi barang dan jasa. 

 

C. Pembangunan  

1. Pengertian Pembangunan 

   Pembangunan adalah suatu proses yang dinamis 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.
45

 

Menurut Effendi pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan 

segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan 

berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan 

berkeadilan”. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan 

berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan 

menempati posisi yang utama dengan tujuan  untuk membuka 

wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih 

baik.
46

 

Menurut Rogers pembangunan adalah suatu proses 

perubahan sosial dengan partisipati yang luas dalam suatu 

masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material 

(termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas 

lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang 

lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. 

Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau 
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fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh 

masyarakat seperti yang dimaksud berupa:
47

 

a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain. 

b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar. 

c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, 

dan puskesmas. 

d. Prasarana produksi saluran air. 

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembangunan 

itu proses perubahan ke arah lebih baik tersebut hanya 

terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta 

mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan 

suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha 

pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, 

dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam 

perencanaannya dapat diatur berdasarkan asas skala prioritas 

dan suatu tahapan tertentu.  

Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan 

pelaksanaan pembangunan di berbagai negara. Indonesia juga 

mengalami pergeseran paradigma pembangunan, baik dari 

strategi ekonomi, strategi people centered, hingga pada 

strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu 

alternatif dari model pembangunan masyarakat. 

 

2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah  

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang ada pada pemerintah agar dapat 

terciptanya kemampuan yang pofesional dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakatserta kemampuan untuk mengelola 

sumber daya ekonomi daerah secara berdaya dan berhasil guna 

untuk perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 
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Menurut Arsyad Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu 

proses dimana pemerintahan dan masyarakat mengelolah sumber 

daya untuk dapat membentuk suatu kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru 

dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam 

wilayah tersebut.
48

 

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan jumlah dan peluang pekerjaan daerah, oleh karena 

itu pemerintah (beserta partisipasi masyarakat mengunakan setiap 

sumber daya yang ada disekitar wilayah tersebut) harus mampu 

mentaksir setiap potensi sumber daya untuk merancang 

pembangunan perekonomian daerah. 

Pembangunan dapat dilihat berbagai segi pertama, dari segi 

pembangunan sektoral. Pencapaian pembangunan nasional 

dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang 

dilakukan didaerah, pembangunan sektoral dilakukan sesuai 

dengan potensi disetiap daerah. Kedua dari segi pembangunan 

wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan 

lokal kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Ketiga 

pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahan, tujuan 

pembangunan hanya dapat dicapai apabila pemerintahan daerah 

berjalan dengan baik. Oleh karena itu pembangunan daerah 

merupakan suatu usaha mengembangkan dan memperkuat 

pemerintahan daerah dalam rangka menetapkan otonomi daerah 

yang serasi dan tanggung jawab. 

Pada dasar pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai 

serangkaian usaha perekonomian yang meningkatkan kegiatan 

ekonomi sehingga meningkatkan infrastruktur, dan 

mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan 

kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi yang tergambar 

pada besarnya tingkat rata-rata pertumbuhan pertahunnya. Tujuan 

utama dalam pembangunan ekonomi daerah menciptakan 

penigkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat 
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yang ada disuatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah 

melibatkan pelaku pembangunan, maka dalam upaya mencapi 

tujuan pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama 

mengambil inisiatif dalam proses pembangunan ekonomi daerah. 

Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat 

mampu memperkiraan potensi sumber daya yang diperlukan untuk 

merencanakan dan membangunan perekonomian daerah.
49

  

Pembangunan nasional diarah pada pembangunan daerah 

berdasarkan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada 

dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat.
50

berdasarkan undang-undang 

no 32 tahun 2004 direvisi kembali diberlakukan  UU no 23 tahun 

2014 otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri untuk memicu pemerataan pembangunan dan meningkatan 

kesejahteraan rakyat. Sehingga adanya otonomi daerah maka 

terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan 

verifikasi dalam pembangunan dapat mendorong pembangunan 

semakin maju. 

 Dengan semakin luas dengan pemerintah daerah dan juga 

tuntutan dalam perkembangan perekonomian maka perintah 

dituntun untuk berperan aktif dalam membuat kebijakan yang 

dapat mendorong meningkatan pendapatan, produksi, dan 

perekonomian dengan melakukan kegiatan ekonomi potensi yang 

dimilik disetiap wilayah baik dalam lokal maupun didalam 

pedesaan dalam memenuhi kebutujhan sehari-hari.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Syarat-Syarat Pembangunan Pedesaan 

a. Reformasi pertanahan adalah upaya cermat untuk menata ulang, 

mengubah sistem agrarian dengan tujuan mendorong distribusi 

pendapatan pertanian yang lebih merata dan memberikan 
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fasilitas pembangunan desa. Pembangunan sektor pertanian dan 

pedesaan yang dapat mensejahterakan masyarakat petani desa 

apabila syarat pembangunan desa dilakukan.
51

 

b. Kebijakan-kebijakan pendukung 

 Manfaat penuh dari pembangunan pertanian berskala kecil 

tidak bisa diwujudkan tanpa adanya sistem pendukung dari 

pemerintah yang memberikan inisiatif, peluang ekonomi dan 

akses kredit serta input yang diperlukan untuk memungkinkan 

petani kecil dalam produksi mereka. Dalam kebijakan ini akan 

efektif dengan mengendalikan produksi seperti bank, distribusi 

benih, pupuk. Dalam mendukung layanan bantuan pemerintah 

misalnya layanan bantuan teknis, dan pendidikan fasilitas 

penyimpanan transportasi desa dan akses jalan, penetapan harga 

yang sesuai nilai pasar bagi petani. 

 

4. Tujuan-Tujuan Pembangunan  

 Pembangunan desa meskipun sangat tergantung pada 

kemajuan pertanian petani kecil maka adanya tujuan pembangunan 

yang terintegritas meliputi: 

a. Upaya meningkatkan pendapatan riil pedesaan baik sektor 

pertanian, penciptaan tenaga kerja, penyediaan saranan 

pendidikan, kesehatan, penyediaan layanan sosial dan 

kesejahteraan yang terkait. 

b. Perhatian khusus pada kelestarain lingkungan  

c. Pengembangan kapasitas sektor pedesaan guna menopang dan 

mempelancar langkah-langkah perbaikan.
52

 

 Pencapaian tujuan tersebut sangat penting untuk menuju 

pembangunan daerah lebih dari setengah jumlah penduduk akan 

mengembalikan berkembangan berada daerah pedesaan dengan 
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mengembalikan keseimbangan antara peluang ekonomi desa untuk 

mewujudkan pembangunan nasional itulah hakiki pembangunan.
53

 

 

D. Kesejahteraan  

1. Pengertian Kesejahteraan  

Tingkat kesejahteraan di definisikan sebagai kondisi agregat 

dari kepuasan individu, pengertian dasar mengantarkan kepada 

pemahaman dalam kesejahteraan dalam arti suatu tata kehidupan 

tata soisal, material, spiritual yang diliputi rasa keselamatan, 

ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga 

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani 

dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri rumah tangga serta 

masyarakat. Kesejahteraan adalah memberikan rasa tentram 

seseorang untuk terpenuhinya hajat batiniah dan lahiriah, 

kesejahteraan lahir di dasarkanpada standar yangmenyangkut 

kesehatan, sandang pangan dan papan sedangkan kesejahteraan 

batin menyangkut pandangan yang bersifat emosional, spiritual 

seseorang, untuk memberikan ketentraman dan kenyaman.
54

 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang 

berati  berada dalam kondisi sejatera, pengertian sejahtera  itu 

sendiri adalah kondisi manusia dimana orang dalam keadaan 

makmur, dalam keadaan sehat, sehingga mencapai kondisi orang 

tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang 

dimilikinya. 

Murut Jeremy bentham terdapat empat hal yang mendasar 

yang perlu diperhatikan dalam mecapai kesejahteraan yaitu: 
55

 

a. Kebahagian merupakan satu-stunya tujuan utama yang harus 

dicapai oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi 

                                                             
53

Ibid, Michael Todaro. h. 46   
54 Garda maeswara, biografi politik , (penerbit nasrasi: Jakarta, 2009), h. 

200  
55 Indri Dan Titik Wulandari , Prinsip-Prinsip Islam, (Prestasi Pustaka: 

Jakarta, 2008), h. 111-112  
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b. Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar 

dapat meningkatkan aspek kebahagiaan dalam melakukan 

aktivitas ekonomi  

c. Diperlakukan peranan pemerintah dalam mengatur terkat 

kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi.  

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak 

dapat didefinisikan hanya berdasar material tapi mamsukan 

kebutuhan rohani yang memberikan konsep dunia dan 

uhkrowi dalam kesejahteraan.
56

 

2. Indikator kesejahteraan  

Menurut soetomo Kesejahteraan merupakan aspek 

kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, budaya, 

pengetahuan, kesehatan, peran pemerintah sangatlah penting 

dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat, ada beberapa 

indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan usaha dalam 

mencapai kesejahteraan sosial, untuk mencapai suatu 

kesejahteraan harus memperhatikan beberapa indikator 

kesejahteraan yang meliputi tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan  dan tingkat kesehatan memberikan rasa aman:
57

  

a. Pemerataan pendapatan  

Setiap manusia tentunya memiliki pendapatan yang 

berbeda-beda pendapatan tersebuit nantinya dapat digunakan 

untuk alat pemenuhan kebutuhan, semakin banyak 

pendapatan yang dimiliki semakin pula kebutuhan yang 

dipenuhi semakin banyak. Peningkatan taraf hidup 

masyarakat dapat di lihat dari kenikan hasil pendapatan 

perkapitanya, dengan adanya kebutuhan yang terpenuhi 

membuat seorang semakin mudah untuk mencapai 

kesejahteraan. 
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b. Pendidikan  

Pendidikan merupakan aktivitas dilakukan yang 

dilakukan oleh individu untuk menggali dan meningkatkan 

potensi diri. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai lembaga 

yang bertanggung jawab menempatkan tujuan dan sitem 

pendidikan. Pendidikan merupakan khas dari semua warga 

Negara dan berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas., 

sehingga pemerintah harus melaksanakan pemerataan 

pendidikan.  

Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan 

merata dengan meningkatkan kualitas serta biaya yang murah, 

dengan adanya pendidikan yang tinggi akan meningkatkan 

sumber daya manusia. Apabila kualitas SDM tinggi 

memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, 

kesejahteraan manusia di ukur dengan kemampuan untuk 

menjangkau pendidikan dan mampu menggunkan pendidikan 

untuk tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya.  

c. Kualitas kesehatan yang meningkat 

Kesehatan meripakan salah satu peran penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan artinya jika seorang mampu 

mengakses kesehatan maka akan memudahka sesorang untuk 

mencapai kesejahteraan, semakin sehat kondisi masyarakat 

makaakan mendukung pertumbuhan pembangunan 

perekonoian suatu wilayah. Tentunya dengan mengimbangi 

dengan kualitas , fasilitas kesehatan dengan banyaknya tenaga 

kerja yang memadai, pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh 

penduduk yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan 

wilayah tempat tinggal.  

 

B. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam pandangan Islam pada pertumbuhan ekonomi 

menjelaskan pertumbuhan ekonomi bukan hanya maksud kegiatan 

produksi saja dan pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas 

menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan dengan keadilan 



 42 

distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan 

aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan 

sisi material dan spiritual manusia.  

Perekonomian mempunyai komitmen untuk menjadi sebab 

kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup manusia, 

khususnya dalam bidang perekonomian.
58

Mempunyai arti penting 

dalam tujuan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan 

kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha. Penekanan disini ialah 

bahwa pertumbuhan ekonomi  yang dibahas dalam konsep „imarah al-

ard (pemakmuran bumi) yang merupakan pemahaman dari firman 

Allah dalam Al-Qur‟an Surat Hud ayat 61: 

 

                            

                               

         

 Artinya: dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. 

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah 

ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya 

Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 

hamba-Nya)." 

 

Bahwasanya manusia dijadikan penghuni dunia untuk 

menguasai dan memakmurkan dunia. Allah berfirman “kami telah 

mengutus kepada kaum tsamud seorang rasul, ialah saudara mereka 

sendiri shaleh, yang berseru kepada mereka agar hanya menyembah 

kepada Allah yang telah menciptakan mereka dari tanah (bumi) dan 
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menjadikan mereka berkuasa di atasnya, mengelolanya untuk 

kepentingan hidup dan kemakmuran mereka. Karenanya, sebagai 

imbalan shaleh berkata kepada mereka, “beristighfarlah (mohon 

ampun) kamu dari dosa-dosa kamu yang lalu kemudian bertobatlah 

dari melakukan dosa yang akan datang.  

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus 

memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja 

melainkan memasukkan juga aspek rohaniyah. Islam memang 

mengajarkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam sebuah 

negara, bahkan bukan hanya pembangunan dan pertumbuhan di 

bidang materiil tetapi segi spiritual dan moral pun menempati 

kedudukan yang sangat penting. Dalam islam pertumbuhan ekonomi 

harus mementingkan nilai-nilai yang ada di dalam al-quran agar 

sejalan dengan prinsip syariat yang ada dan merupakan salah satu 

konsep kesejahteraan. Yang berlandaskan prinsip syariat islam dan 

karakteristik pertumbuhan ekonomi dalam Islam sebagai berikut:
59

 

1. Komprehensif 

 Islam melihat bahwa  pertumbuhan lebih dari sekedar 

persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal 

dibandingkan dengan orientasi terbatas yang  ingin dicapai oleh 

sistem-sistem kontemporer,  yaitu untuk menciptakan keadilan 

sosial dan menghadirkan auran-aturan yang menciptakan  

Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan  dan nilai. Aspek 

material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat 

dipisahkan.  Kebahagian yang ingin dicapai tidak hanya 

kebahagian dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di 

akhirat. 

2. Berimbang (tawazun) 

Pertumbuhan tidak hanya diorentasikan untuk menciptakan 

perrtambahan penduduk namun ditujukan dengan keadilan 

distribusi. Teori distribusi bahwa sering dimaknai sebagai total 

pendapatan yang didistribusikan pada setiap individu atau pada 
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seluruh faktor produksi, teori ini menjelaskan bahwa pada upaya 

berbagai faktor produksi (tanah, modal, buruh) mendapatkan 

balasan harga yang sesuai.
60

 Dan keadilan yang diperoleh sesuai 

dengan diharapkan untuk dapat mencapai kesejahteraan 

sebagaimana firman Allah (Q.S Al-Maidah: 8). 

 

                       

                     

                      

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”61 

Pertumbuhan juga memerlukan adanya berimbangan 

usaha-usaha pertumbuhan. Islam tidak menerima langkah 

kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan daerah 

pedesaan, indusitri yang mengabaikan pertanian, dengan 

mempercepat pembangunnan program tertentu dan mengabaikan 

sarana umum prasana pokok lainnya.  

Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi 

semua manusia dalam kondisi apapun. Tujuan pertumbuhan 

ekonomi dalam Islam yaitu adanya kesempatan semua anggota 

masyarakat untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan. 

Dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran pada keadilan. 
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Landasan dalam ekonomi islam juga mempunyai prinsip dan 

tujuan dalam sistem ekonomi islam yang bersumber pada ajaran 

syariat dengan mendapat keadilaan yang sesuai. Pertumbuhan 

juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha 

pertumbuhan oleh karena itu islam tidak menerima langkah 

kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan 

pedesaan.  

3. Realistik (waqi’yyah) 

Realistis adalah sesuatu pandangan terhadap permasalah 

sesuai dengan kenyataan. Sifatnya realistis dalam bidang 

pertumbuhan ekonomi islam melihat persoa;an ekonomi yang 

terjadi didalam masyarakat dengan tawaran solusi yang relistis. 

Dalam teori sosial secara umum realistis merupakan persyaratan 

yang  harus ada didalamnya karena teori yang jauh dari kondisi riil 

akan sulit menerima oleh masyarakat. 

4. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab sebagai salah satu fondasi yang paling 

penting yang  dijelaskan disyariat islam bahwa tanggung jawab 

tidak hanya dimiliki golongan masyarakat atau orang lain yang 

memiliki amanah akan tetapi tangggung jawab ini juga untuk diri 

sendiri dimana sering disebut bahwa tiap-tiap manusia terikat 

tanggung jawab atas apa yang dikerjakan, disebutkan dalam (QS. 

Al-muddastsir: 38) 

            

Artinya:Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya,62 

 

Bahwa Islam mengajarkan agar apapun yang dikerjakan 

seseorang baik dalam hubungan sebagai anggota masyarakat 

dengan, golongan lainnya dan tanggung jawab Negara terhadap 

masyarakat maupun hal lainnya yang terkait tanggung jawab atas 
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apa yang dikerjakan, islam menetapkan sebagai karateristik 

tanggung jawab dengan kaitan aspek pertumbuhan ekonomi yang 

mampu mencakup realisasi kecukupan bagi semua manusia. Oleh 

karena itu membagi tanggung jawab itu sebagai golongan kaya, 

kerabat, hingga semua potensi diberikan yang diberikan untuk 

mengatasi persolan kemiskinan. 

6.  Mencukupi (Kifayah)  

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik 

tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung 

jawab itu haruslah mutlak dan mampu menakup realisasi 

kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah 

menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran 

yang dapat mencukupi. 

7. Berfokus pada manusia  

Fokus pertumbuhan ekonomi Islam tidak lain adalah 

manusia itu sendiri agar tidak diperbudak materi sebagaimana 

dalam ekonomi kapitalis dan menjadi hina karena tidak memiliki 

kebebasan sebagaimana dalam ekonomi sosialis, namun agar 

manusia memiliki kebebasan bertabur kemuliaan untuk 

memakmurkan dunia dan menghidupkannya dengan aktivitas 

penuh nilai guna. Oleh karena Islam menginginkan agar manusia 

dapat memperoleh derajat tinggi sebagai mahluk Allah yang 

mulia yang diciptakan dalam bentuk paling baik. Allah juga 

menundukkan alam semesta agar dapat membantu manusia. 

Manusia dalam pandangan islam adalah makhluk mulia  dan 

islam hadir untuk memberikan karakter spiritual agar dapat 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. 

Nilai dasar ekonomi islam memberikan nilai yang 

mempunyai landasan paradigma ekonomi islam, setiap perbuatan 

manusia mempunyai unsur moral, etika, ibadah, dan setiap 

tindakan tidak boleh lepas dari nilai yang secara vertical 

memberikan moralitas yang baik dan bermanfaat kepada lainnya. 

Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan 

ekonomi islam yang teridri dari lima nilai, tauhid (keimanan), adl 

(keadilan), nubuwah (kenabiaan), khilafah (pemerintahan), dan 
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ma‟ad (keberhasilan). Kelima prinspi menjadi dasar untuk 

ekonomi islam sebagai berikut.
63

  

1. Tauhid (keimanan)  

Tauhid merupakan pondasi fundamental ajaran islam bahwa 

tauhid yang membentuk tiga asas pokok filsafat ekonomi islam 

yaitu: 

a. Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Swt dan 

berjalan menurut kehendak-NYA ( QS. Al-maidah: 20), 

menjelaskan manusia sebagai khilafah-NYA hanya 

mempunyai hak kepemimpinan dan pengelolaan yang tidak 

mutlak/absolute, serta harus tunduk melaksanakan hukum-

NYA apabila kita menggunakan mafhum mukhalafah dapat 

dikatakan  bahwa mereka menggangap secara kepemilikan 

mutlak/tidak terbatas berarti tidak ingkat kepada hukum Allah 

SWT. Implikasi dari status kepemilikan menurut ekonomi 

islam adalah hak manusia atas barang dan jasa itu terbatas, hal 

ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak individu  oleh 

individu dengan sistem kapitalis. 

b. Allah SWT adalah pencipta semua makhluk dan semua 

makhluk tunduk kepada-NYA (qs. Anam: 142-145, An-Nahl: 

10-16), dalam perspektif ekonomi islam kehidupan di dunia 

hanya dipandang sebagai ujian sementra dan tidak kekal 

dimana akan diberikan kenikmatan dengan surge yang abadi 

bagi mereka yang di kasihi-NYA, sebagai sesuatu yang 

sifatnya non material yang tidak dapat dijadikan patokan dan 

tidak dapat di ukur dengan sesuatu yang pasti, dan ini sulit 

untuk dimasukan kedalam ekonomi konvensional. 

c. Secara iman kepada Allah SWT iman kepada hari akhir akan 

mempengaruhi prilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. 

2. Adl (keadilan) 
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keadilan merupakan salah satu sifat-NYA yang menggangap 

semua manusia sama dihadapnya-NYA dan memiliki potensi 

yang sama dalam melakukan berbuat baik, karena yang menjadi 

pembeda bagi-NYA hanya tingkat ketakqwaan setiap 

individunya.  

Implikasi prinsip keadilan dalam ekonomi islam ialah 

pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber 

pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan secara merata, 

dan pertumbuhan stabilitas ekonomi yang baik,
64

 hal ini 

tekandung dalam QS. Al-Anam: 152 yang dijelaskan bahwa 

Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk berlaku 

adil dalam segala hal, terutama yang memperoleh amanah, 

kekuasan dan mereka senantiasa berhubungan dengan 

mu‟amalah. 

3. Nubuwwah (kenabian)  

Dengan sifat ini kasih sayang kebijakan Allah, manusia tidak 

dibiarkan semena-mena dalam hidup di dunia ini tanpa mendapt 

petunjuk dan bimbingan dari-NYA, maka di utus nabi dan para 

rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah 

sebagai manusia tentang bagaimana hidup yang baik, berkah dan 

mengajarkan jalan cara untuk kembali kepada Allah jika ia 

melakukan kesalahan maupun kekhilafan.  

4. Khilafah (pemerintahan)  

Khilafah  merupakan reprentasi bahwa manusia adalah 

pemimpin ( khalifah) di dunia ini dengan dianugerahi potensi 

mental dan spiritual oelh Allah. Serta di sediakan kelengkapan 

sumber daya alam atau materi yang didapat dimanfaatkan dalam 

rangka untuk kelangsungan kehidupan. Sehingga prinspi khilafah  

ini menandai proses kehidupan habblum minanas dalam islam, 

fungsi utama dalah menjaga keteraturan interaksi antara pelaku 

ekonomi dan bisnis permasalhan dalam aktivitas mereka. 

Implikasi dari prinsip khilafah dalam aktivitas ekonomi dalam 

bisnis persaudaraan, kepercayaan bahwa sumber daya alam 
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adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan 

sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan kebebasan tersebut dibatasi dengan 

kebebasan antar sesame manusia. Semua itu dalam rangka untuk 

mencapai untuk maqoshid as-syariah dalam perspektif Al-

Ghazali untuk mencipatakan kemaslahatan dan kesejahteraan 

manusia hal ini dengan dicapai dengan menjaga agama (hifzdu 

ad-din), jiwa (hifzu a-nafs),akal (al-aql), keturanan (an-nafs), 

harta manusia (al-mal). 

5. Ma‟ad (keberhasilan) 

Pada dasarnya manusia di ciptakan ini untuk berjuang pada 

prinspinya perbuatan baik akan dibalas dengan kebikan dan 

demikian sebaliknya oleh karena itu ma‟ad bermakna balasan, 

imbalan. 

pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan 

umat manusia secara keseluruhan menurut khursyid dijelaskan 

oleh para ulama sebagaimana asas-asas pembangunan ekonomi 

dalam islam yang meliputi:
65

 

a. Tauhid melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh terhadap 

Allah dalam berekonomi, serta memahami dalam ekonomi 

sebagai dalam sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi 

yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis 

namun juga diiringi dengan pengakuan keesaan Allah 

sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung 

jawab 

b. Kholifah kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi dengan 

melahirkan sikap: berekonomi yang benar sesuai dengan 

tuntunan syar‟i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan 

umat manusia dan berupaya mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan bagi seluruh umat yang mengutamakan 

kemakmuran. 

c.  Tazkiyah merupakan mekanisme utama unntuk mewujudkan 

pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. 
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Dari ketiga asas pembangunan ekonomi dalam islam 

mempunyai nilai etika dalam melakukan pembangunan yang 

berlandasan ajaraan syariah yang memiliki spiritual sebagai 

ciri dalam ekonomi islam untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi tersebut:
66

 

a. Sumber Daya Yang Dapat Dikelola (Invistible Resources) 

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber 

daya yang  dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset 

fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut 

antara lain tanaman, industri, mesin, dan sebagainya. Pada sisi 

lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. 

Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup 

mobilisasi sumber daya, merubah sumber daya tersebut dalm 

bentuk aset produktif, serta dapat digunakan secara optimal 

dan efisien. 

b. Sumber Daya Manusia (Human Resources), 

Manusia yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara 

lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, akumulasi 

modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik 

masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. 

Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan 

kualitas moral. 

c. Teknologi (technology). 

Para ekonomi menyatakan bahwa kemajuan teknologi 

merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses 

sejarah secara gradual, tidak terjadi secara terus menerus 

dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan. Kemajuan 
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teknologi mencakup dua bentuk, yaitu inovasi produk 

daninovasi proses.  

Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru 

yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-

produk sebelumnya. Sedangkan inovasi proses merupakan 

penggunaan teknik baru yang lebih murah dalam 

memproduksi produk yang sudah ada. Islam tidak menentang 

konsep tentang perubahan teknologi, bahkan dalam 

kenyataannya Islam mendukung kemajuan teknologi. 
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