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ABSTRAK 

 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem 

pemerintahan Negara dimaksudkan untuk dapat menggali potensi 

yang ada di daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber-sumber penerimaan untuk peningkatan 

pendapatan daerah, maka kiranya perlu dianalisis potensi ekonomi 

dari semua sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor perikanan.  

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan 

penelitian kuantitatif, Sifat penelitian ini merupakan penelitian 

asosiatif. Hubungan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

hubungan kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive samplingyaitu pengambilan sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak dan ditentukan oleh peneliti. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

sederhana, uji asumsi klasik, uji hipotesis yaitu uji t secara parsial dan 

uji koefisien determinasi r. Untuk pengolahan data dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 22.00 for windows. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi nilai PDRB maka akan berpengaruh terhadap 

banyaknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Mempertimbangkan 

bagi pemerintah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah dengan 

meningkatkan nilai PDRB melalui produk-produk unggulan daerah 

masing-masing atau sektor-sektor yaitu pada sektor perikanan dan 

kelautan. 

Pernyataan di atas dibuktikan dengan hasil uji hipotesis parsial t 

bahwa laju PDRB (X) memiliki Thitung sebesar  7,730 dengan nilai 

signifikansi  0,000. Nilai Koefisien Determinasi (r) = 0.909.  Jadi, 0 < 

0.909 < 1 dan sehingga dapat dinyatakan bahwa 90,9 % PAD (Y) 

dipengaruhi oleh variabel PDRB (X), sedangkan sisanya sebesar 9,1 

% dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

Kata Kunci: Laju PDRB, PAD, Kabupaten Pesisir Barat, Perspektif 

Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

 

The implementation of regional government as a subsystem of 

the State government is intended to be able to explore the potential 

that exists in the region to increase Regional Original Income. In this 

regard, in order to optimize the utilization of revenue sources for 

increasing regional income, it is necessary to analyze the economic 

potential of all sectors, including the fishery sector. 

This thesis research the author uses a quantitative research 

approach. The nature of this research is associative research. The 

relationship used in this study is a causal relationship. The sampling 

technique used was purposive sampling, namely taking samples from 

the population at random and determined by the researcher. The data 

analysis method used in this research is simple linear regression 

analysis, classical assumption test, hypothesis testing, namely partial t 

test and coefficient of determination r test. For data processing using 

the SPSS 22.00 application for windows. 

The results of this study indicate a positive and significant 

effect of GRDP on Regional Original Income. It can be interpreted 

that the higher the value of GRDP, it will affect the amount of 

Regional Original Revenue. Considering for the government to 

increase Regional Original Income by increasing the value of GRDP 

through superior products of their respective regions or sectors, 

namely the fisheries and marine sectors. 

The statement above is evidenced by the results of the partial 

hypothesis test t that the rate of PDRB (X) has a T count of 7.730 with 

a significance value of 0.000. The value of the coefficient of 

determination (r) = 0.909. So, 0 < 0.909 < 1 and so it can be stated 

that 90.9 % of PAD (Y) is influenced by the GRDP variable (X), 

while the remaining 9.1% is influenced by other factors. 

 

Keywords: Laju PDRB, PAD, Pesisir Barat Regency, Islamic 

Economic Perspective 
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MOTTO 

 

                           

                          

  

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 

dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu 

mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu 

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari 

(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. 

(Q.S An-Nahl:14) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada awal permulaan untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya 

pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa 

istilah yang terkait dengan judul skripsi ini.Adapun judul skripsi ini 

adalah berjudul. “Pengaruh Sektor Perikanan Dan Kelautan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2012-2019 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. 

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam 

memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka perlu 

adanya penegasan judul tersebut. 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoesia adalah daya yang 

ada dan timbul dari sesuatu (benda,orang) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatanseseorang.
1
 

2. Sektor Perikanan dan Kelautan 

Sektor Perikanan dan Kelautan merupakan suatu kegiatan 

yang memanfaatkan hasil sumber daya perikanan baik untuk 

perikanan laut maupun perikanan darat, sehingga dapat 

memberikan nila tambah yangtinggi.
2
 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah 

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

                                                             
1Kementrian Pedidikandan Kebudayaan ,kamus besar bahasa Indonesia edisi 

ke V. (Jakarta: Gramedia. 2015). Hlm.1045 
2Adyaksa Dault, Abdul Kohar, Agus Suherman, “Analisa Kontribusi Sektor 

Perikanan Pada Struktur Perekonomian Jawa Tengah” Jurnal Saintek Perikanan, 

Vol. 5 No. 1 (Agustus 2009), Hlm. 17 



 

 
 

2 

pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan atas desentralisasi.
3
 

5. Prespektif  

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah 

wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala 

sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
4
 

6. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai 

Al-Qur’an dan Sunnah.
5
 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang 

dimaksud dengan judul“Pengaruh Sektor Perikanan Dan 

Kelautan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2012-2019 Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam” adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis 

upaya sektor perikanan dan kelautan dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah yang ditinjau berdasarkan perspekti 

ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang 

Provinsi lampung terletak di ujung pulau sumatera yang 

mempunyai luas 35.376,50 km2, di sebelah barat berbatasan 

dengan selat sunda  disebelah timur berbatasan dengan laut jawa. 

Lampumg memiliki posisi yang strategis karena menjadi 

perlintasan utama jalur hubungan darat dan laut antara wilayah 

sumatera dan jawa. Lampung adalah salah satu wilayah yang 

                                                             
3Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), Hlm. 51-52. 
4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 

IV, (Jakarta: Gramedia, 2011), Hlm. 1062 
5Sukarno Wibowo, Ekonomi Mikro Islam, Pustaka Setia, Bandung,2013,Hlm. 

29 
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memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dimana 

sektor pertanian dan sektor ekonomi di Provinsi Lampung. Sektor 

pertanian lampung menghasilkan yang beragam seperti padi, 

jagung, lada, cengkeh dan kopi. Sektor perikanan yang terdiri dari 

perikanan air payau, dan air tawar menghasilkan perikanan yang 

beragam juga seperti udang, kepiting, ikan, lobster dan cumi-

cumi.
6
 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem 

pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999). Sehingga 

dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan daerah 

dituntut untuk dapat menggali potensi yang ada di daerahnya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan hal 

tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber-

sumber penerimaan untuk peningkatan pendapatan daerah, maka 

kiranya perlu dianalisis potensi ekonomi dari semua sektor, 

termasuk di dalamnya adalah sektor perikanan. Di kabupaten 

Pesisir Barat memiliki potensi yang sangat besaradalah sektor 

Perikanan dan Kelautan.
7
 Untuk itu perlu dioptimalkan potensi dari 

kedua sektor untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat, diharapkan pada akhirnya dapat 

menyusun perencanaan pembangunan di daerah secara efektif dan 

efisien sebagai modal pembangunan dalam upaya meningktan 

Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Pesisir Barat mempunyai 

sumber daya perairan yang cukup besar dan berpotensi sebagai 

sumber pendapatan bagi keuangan daerah dalam upaya 

meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan 

kabupaten lain di Provinsi lampung. Peran pemerintah sangat di 

harapkan di Kabupaten Pesisir Barat yang mempunyai wewenang 

sebagai pelaksana eksplorasi danpengelolaan kekayaan perairan 

harus bisa menggali potensi dari sektor perikanan agar lebih 

                                                             
6Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Lampung, 2018 
7Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat, 2017 
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optimal dalam rangka pelaksanaan pembangunandaerah.
8
 

Sektor basis yang merupakan sektor unggulan adalah sektor 

ekonomi disuatu wilayah yang keberadaannya telah berperan besar 

terhadap perkembangan perekonomian wilayah tersebut. Salah 

satunya dilihat dari indikator memliki pertumbuhan yang tertinggi 

serta penyerapan tenaga kerja yang besar. Sektor perikanan 

merupakan sektor yang sangat penting dan potensial dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah baik dilihat dari segi 

pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.
9
 

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam 

menciptakan keadilan distribusi karena menciptakan kesejahteraan 

di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. 

Pemerintah sebagai pemegang amanah Allah.
10

 Pemerintah 

memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

keadilan karena salah satu unsur penting dalam menciptakan 

kesejahteraan ia lah mewujudkan pemerintah yang adil. Disamping 

itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya 

distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia 

dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain 

pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang 

dapat menzalimi pengusaha.
11

 Penejelasan ini sesuai dengan firman 

Allah S.W.T dalam Al-Qur’an Surah Al-Hasyr (59) ayat 7:
12

 

                                                             
8Syahrida Ariani, Idiannor Mahyudin, Emmy Sri Mahreda. “Peranan Sektor 

Perikanan Dalam Pembangunan Wilayah Dan Strategi Pengembangany Dalam 

Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Balangan”Fish Scientiae, Vol 4 Nomor 8, 
Desember 2014, Hlm 110-110 

9Achmad Rizal, Iis Rostini, Asep Agus Handaka, dan Hana Siti Maharani. 

“Tipologi Ekonomi Komoditas Perikanan dan Status Sektor Perikanan 

PadaPembangunan Wilayah di Kabupaten Bandung Barat”.Jurnal Akuatika 
Indonesia Vol.2 No. 2 / September 2017. 

10Ruslan Aldul Ghofur Nor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Dan 

Format Keadilan EkonoSmi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, 2013, hlm.88 
11Ibid.,hlm.90.  
12Dapaertemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Di ponogoro 

Jawa Timur, 2010, Hlm. 392. 
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“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 

antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya”. 

 

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai wilayah perairan laut 

yang cukup luas, yaitu 1.512,00 Km2. Luasnya wilayah perairan 

yang dimiliki Kabupaten Pesisir barat dikarenakan secara geografis 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan dataran pesisir yang 

membentang dari selatan sampai barat mengikuti garis pantai di 

sepanjang Samudera Hindia. Secara keseluruhan Kabupaten Pesisir 

Barat memiliki panjang garis pantai ±210 Km2, Melihat letak 

tersebut maka perikanan laut merupakan sektor yang paling 

dominan untuk dikembangkan lebih lanjut ke 2 setelah perusahaan 

Pengadaan Listrik, Gas.
13

 

  

                                                             
13BPS Kabupaten Pesisir Barat,2018 



 

 
 

6 

Tabel 1.1 Laju pertumbuhan rill PDRB menurut lapangan usaha 

(persen) 

N

O 
Lapangan usaha 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Perikanan 8,65 7.65 5.65 
14.5

6 

20.0

0 

2 
Pertambangan 

danPenggalian 
8,49 6,18 

10,4

9 
6,47 9,97 

3 Industri Pengolahan 6,43 4,33 5,53 6,47 9,97 

4 Pengadaan Listrik,Gas 
11,9

2 

48,6

2 

27,6

7 

20,1

6 

27,0

9 

5 Pengadaan Air 2,32 6,27 0,00 0,00 0,00 

6 Konstruksi 4,42 4,48 1,76 
14,6

0 

14,4

2 

7 

Perdagangan Besar 

DanEceran, eparasi 

Mobil Dan Sepeda 

Motor 

6,25 4,98 2,03 2,23 7,06 

8 
Transpotrasi 

DanPergudangan 
8,45 8,40 

14,4

0 
8,19 6,47 

9 

Penyediaan 

Akomodasi, Makan 

dan Minum 

9,60 9,55 
10,6

3 
5,80 9,94 

10 
Informasi 

DanKomunikasi 
8,02 7,11 8,62 

16,4

2 

11,8

0 

11 
Jasa Keuangan 

DanAsuransi 
3,49 3,36 0,70 4,08 3,47 

12 Real Estate 7,80 6,65 6,19 5,45 7,21 

13 Jasa Perusahaan 
13,7

0 

13,4

8 
7,74 2,85 6,89 

14 

Administrasi 

Pemeritahan,Pertahana

n Dan Jaminan Sosial 

 

4,13 

 

5,90 

 

5,29 

 

4,54 

 

6,92 
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Wajib 

15 Jasa Pendidikan 8,72 9,26 7,66 4,30 5,23 

16 
Jasa Kesehatan 

DanKegiatan Sosial 
7,37 8,50 7,65 6,19 5,77 

17 Jasa Lainnya 3,89 4,61 8,30 3,28 
12,5

4 

18 PDRB 5,54 5,10 4,94 5,31 5,34 

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 

 

Berdasarkan informasi tentang kontribusi ataupun 

pertumbuhan sektor perekekonomian di Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2013-2017, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor 

perikanan cenderung mengalamipenurunan dan pertumbuhan 

sektor perikanan juga relatif lambat meskipun distribusi PDRB 

sektor perekonomian yang berasal dari sektor perikanan. Hal ini 

menunjukka bahwa ada kecenderungan terjadinya proses 

tranformasi struktural perekonomian dan perubahan/pergeseran 

peranan sektor perekonomian di kabupaten Pesisir Barat.  

Pada tahun 2013 jumlah produksi ikan laut kabupaten pesisi 

barat sebesar 12.264,37 Ton,sedangkan pada tahun2016 hasil 

perikanan di Kabupaten Pesisir Barat baik perikanan Darat, Laut 

dan olahan mencapai jumlah sebesar 16.569.85 ton. Jenis-jenis 

hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Pesisir Barat yaitu: ikan 

marlin, ikan tuna, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan kakap merah, 

ikan kerapu, ikan layur, ikan kembung, ikan talang-talang, ikan 

tenggiri, ikan selar, ikan kuwe, ikan  lencam, udang, lobster dan 

lainnya. 

Tabel 1.2 Produksi Hasil Perikanan Menurut Jenis Ikan 

Tahun2017 

NO Jenis ikan Produksi (Ton) 

1 Perikanan Budidaya 354,548 

2 Perikanan Tangkap 28.860.22 

3 Ikan darat olahan - 

4 Ikan laut olahan 21,5 
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5 Jumlah total2017 32.407,85 

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat 

2017. 

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017, jumlah produksi perikanan 

budidaya sebesar 354,548 Ton/Tahun dengan luas lahan budidaya 

±60.60Ha dengan potensi lahan budidaya yang cukup luas, yaitu 

±4.220.95Ha. Perikanan Budidaya memiliki potensi yang tidak 

kalah besar dibandingkan dengan potensi Perairan Tangkap untuk 

dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Pesisir 

Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bengkunat dan 

Kecamatan Bengkunat Belimbing merupakan daerah yang 

mempunyai potensi lahan yang cukup luas untuk dikembangkan 

sebagai daerah peikanan budidaya, mengingat struktur topografi 

alam yang sangat mendukung untuk dikembangkan usaha 

perikanan budidaya.
14

 

Salah satu permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan 

mutu sektor perikanan antara lain adalah masih kurangnya sarana 

dan prasarana pendukung dari pemerintah untuk memperioritaskan 

bahwa sektor ini bisa dijadikan sektor basis ekonomi, masih 

kurangnya modal dan perlunya adanya penyuluhan secara rutin 

kepada masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat 

belum dimilikinya sistem dan prosedur pelaksanan kegiatan 

pengembangan sektor perikanan yang efektif dan efisien agar hasil 

produksi dapat meningkat sengga bisa menopang PDRB tersebut 

untuk pembangunan wilayah tersebut. Peran serta dari masyarakat 

untuk selalu menjaga kelestarian sumberdaya hayati perairan laut 

juga merupakan faktor yang sangat penting untuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas sektor perikanan. 

Pajak daerah di Kabupaten Pesisir Barat sebelum dilakukan 

pemekaran cenderung turun, dan setelah pemekaran penerimaan 

pajak meningkat sebesar 2.11%. Pajak adalah salah satu 

penerimaan PAD, namun di Kabupaten Pesisir Barat pajak sendiri 

belum menjadipenunjang tertinggi dalam PAD.  Masih banyak 

                                                             
14Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat,2017 
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potesi pajak yang ada di Pesisir Barat yang belum terkendali, 

namun terkendala dari infrastruktur yang kurang memadai untuk 

mencapai daerah yang dituju dalam meningkatkan penerimaan 

PAD. Dana yang dikeluarkan untuk menjangkau daerah yang akan 

dituju lebih besar dibandingkan dengan pemungutan pajaknya.  

Pajak yang paling menunjang PAD yaitu penerimaan dari Pajak 

Penerangan Jalan sebelum dilakukannya pemekaran dan setelah 

pemekaran yakni dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang sampai akhir tahun 2016 mencapai sebesar 

Rp.2.963.724.030,00. Sedangkan penerimaan Pajak yang masih 

rendah yaitu pajak hiburan.
15

 

Tabel 1.3 Pajak Daerah Pesisir Barat 

N

o 

Jenis 

Pajak 

Tahun Dalam Ribu Rupiah 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Pajak 

hotel 
83.58 

106.30

3 
67.328 65.19 81.225 96.642 

2 
Pajak 

restoran 

669.82

5 

959.37

5 

970.17

8 

800.03

3 

963.59

0 

1.665.

904 

3 
Pajak 

hiburan 
3.000 2.800 3.900 500 7.200 3.600 

4 
Pajak 

reklame 
49.14 63.986 44.286 45.280 44.532 60.807 

5 

Pajak 

peneran

gan 

jalan 

2.550.

596 

2.943.

372 

2.695.

041 

2.629.

462 

2.868.

920 

2.889.

308 

6 

Pajak 

sarang 

burung 

walet 

- 7.600 2.000 1.250 - - 

7 

Pajak 

mineral 

bukan 

logam 

437.17

3 

396.77

4 

256.63

8 

263.16

9 

369.07

9 

288.87

9 

8 PBB - - - 1.925. 2.832. 2.989.

                                                             
15Pajak Daerah Pesisir Barat, 2016 
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119 748 518 

9 BPHTB 29.517 63.863 142.03 24.250 53.179 71.121 

Jumlah 
3.822.

809 

4.545.

683 

4.181.

820 

5.754.

256 

7.220.

425 

8.075.

782 

Sumber: Pajak Daerah Pesisir Barat 2016. 

Retribusi jasa umum yang ada di Pesisir Barat ada 14 jenis 

retribusi. Retribusi Jasa Umum yang paling tertinggi dari tahun 

2011-2016 yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.682.989.654,00 

dan yang terrendah pada tahun 2014 sebesar Rp. 873.961.580,00. 

Sebelum pemekaran retribusi meningkat setiap tahunnya dan 

setelah pemekaran retribusi jasa umum mengalami penurunan 

karena pontensi retribusi jasa umum banyak terdapat di Pesisir 

Barat. Sehingga dampak pemekaran sangat berpengaruh terhadap 

retribusi jasa umum. 

Peneliti mempersembahkan beberapa penelitian sebelumnya 

untuk memperkuat penelitian ini, yang pertama penelitian yang 

dilakukan oleh Ade Anita Novrianti yang berjudul “Strategi 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kelautan Dan 

Perikanan Kabupaten 2018 ”. Dari hasil penelitian tersebut 

didapatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

faktor pendukung proses pembangunan daerah. Melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah mampu 

membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh daerah, yang 

pada dasarnya bertujuan untuk kemajuan daerah tersebut seperti 

dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah
16

. 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Adhinda Dewi 

Agustine, Irwan Noor, Dan Abdullah Said yang berjudul 

“Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Untuk 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2018”. Dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan bahwa solusi dalam 

mengembangkan sektor kelautan dan perikanan untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pendidikan, pelatihan, 

                                                             
16 Ade Anita Novrianti.”Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sektor Kelautan   Dan Perikanan Kabupaten”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 

8, Agustus 2015 hlm.178 
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dan penyuluhan yang mengikutsertakan tidak hanya pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan melainkan juga dari nelayan, masyarakat 

petani dipelosok-pelosok daerah. Kemudian perlu dididrikan KUD 

bagi nelayan yang diperlukan untuk pembelian kapal motor, 

promosidan perbaikan alat-alat tangkap.
17 

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Wismuyo Adisaputra, 

nuradyatun Pratama, Juanda Nawawi yang berjudul “Pengelolaan 

Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene 2004”. Dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan bahwa pengelolaan retribusi sektor 

kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, 

dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama 

dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi 

izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan 

retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan 

sector kelautan dan perikanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan sektor kelautan dan perikanan meliputi faktor 

penghambat dan faktor pendukung.
18

Oleh karena itu perlu 

dianalisis tentang peranan,perubahan serta sektor yang 

menyebabkan perubahan sektor dalam pembanguan wilayah di 

Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan pendekatan teori basis 

ekonomi dan teoripembangunan wilayah agar dapat digunakan 

sebagaibahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang 

memudahkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan 

pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.  

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa pentingnya 

analisis terkait masalah sektor perikanan dan kelautan secara 

terperinci untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang 

yang transparan dan baik menurut perspektif ekonomi Islam 

                                                             
17Adhinda Dewi Agustine,Irwan Noor, dan Abdullah Said,”Pengembangan 

Sektor Kelautan Dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah”,Jurnal Administrasi Publik 2018, Vol. 2, No.2. Hlm. 276. 
18Wismoyo Adisaputra, Nuradyatun Pratama, dan Juanda Nawawi 

“Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Majene 2004”. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 7, No.2, 

Hlm.100 
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khususnya yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Barat. Maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Sektor Perikanan Dan Kelautan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012-

2019 Menurut Perspektif Ekonomi Islam.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah 

yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pokok 

permasalahan tersebut adalah: 

1. Apakahlaju PDRB pada sektor perikanan dan kelautan 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat? 

2. Bagaimana pengaruh sektor perikanan dan kelautan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam? 

 

D. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh laju PDRB pada sektor perikanan 

dan kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat 

2. Untuk mengetahui pengaruh laju PDRB pada sektor perikanan 

dan kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi Pemerintahan daerah khususnya pada 
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pendapatan asli daerah serta berupa masukan ataupun 

pertimbangan terkait dengan “Pengaruh Sektor Perikanan dan 

Kelautan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data dari Dinas Prikanan 

dan Kelautan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2012-2019” yang 

dianalisis secara umum dan secara perspektif ekonomi Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a). Bagi pemerintahan pesisir barat 

Dari sektor perikanan dan kelautan, agar dapat melakukan 

peningkatan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Pesisir Barat sehingga dapatterciptanya distribusi yang adil 

serta menjadi fasilitator pembangunan manusia serta 

menciptakan kesejahteraan masyarakat danterus 

mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Barat tersebut. 

 

b). Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai 

pengaruh sektor perikanan dan kelautan terhadap pendapatan 

asli daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Barat dalam 

persepektif ekonomi Islam. 

 

c). Bagi Akademis 

Manfaat yang diperoleh dapatmemberikansumbangsih hasil 

pemikiran mengenai permasalahan apakah sektor perikakan 

dan kelautan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan 

asli daerah di Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam tahun 2012-2019, serta menambah 

literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penyusun melakukan penelaahan terhadap penelitian yang 

sudah ada. Penyusun menemukan beberapa penelitian yang 

mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan 
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dengan peran pemerintah dalam memperdayakan petani kopi 

sebagai upaya meningkatkan hasil produksi dan nilai jual yang 

dapat di jadikan bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini. 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Andri Wijaya yang 

berjudul “Analisis Peranan sektor perikanan dan kelautan 

terhadap pembangunan wilayah di kabupaten pesisir barat dalam 

perspektif ekonomi Islam 2019”. Dari hasil penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa sektor perikanan yang ada di Kabupaten 

Pesisir Barat merupakan sektor unggulan namun sektor perikanan 

dan kelautan di masa datang tidak dapat diharapkan menjadi sektor 

basis. Nilai kontribusi rata-rata sektor perikanan dan kelautan 

terhadap PDRB Kabupaten pesisir barat sebesar 52,74 %. Dan 

sektor perikanan ini lebih besar kontribusibya dibandingkan 

dengan sektor perekonomian lainnya.
19

 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Adhinda Dewi 

Agustine, Irwan Noor, Dan Abdullah Said yang berjudul 

“Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Untuk 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2018”. Dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan bahwa solusi dalam 

mengembangkan sektor kelautan dan perikanan untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pendidikan, pelatihan, 

dan penyuluhan yang mengikutsertakan tidak hanya pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan melainkan juga dari nelayan, masyarakat 

petani dipelosok-pelosok daerah. Kemudian perlu dididrikan KUD 

bagi nelayan yang diperlukan untuk pembelian kapal motor, 

promosidan perbaikan alat-alat tangkap.
20

 

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nendah Kurniasari, 

Latifatul Rosidah, Mei Dwi Erlinayang berjudul “Strategi 

Pengembangan  Sektor Kelautan dan Perikanan di Kota Sabang 

pada tahun 2018”. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang 

                                                             
19Andri Wijaya, “Analisis Peranan Sektor Perikanan Dan Kelautan Terhadap 

Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Peisisr Barat Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”, Skripsi 2019. 
20Adhinda Dewi Agustine,Irwan Noor, dan Abdullah Said,”Pengembangan 

Sektor Kelautan Dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah”,Jurnal Administrasi Publik 2018, Vol. 2, No.2. Hlm. 276. 
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memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan membutuhkan 

penyelesaian yang berbeda pula di setiap tipologi sehingga 

diperlukan identifikasi tipologi mana yang lebih prioritas, penting, 

dan mendesak untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk 

merumuskan strategi pengembangan sector tersebut agar terjadi 

sinergitas dalampengembangan setiap tipologi. Penelitian 

dilakukan di Kota Sabang pada tahun 2016 dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan 

melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi grup 

terfokus tehadap pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Kota 

Sabang. Analisis data menggunakan analisis Urgency, Seriousness, 

and Growth (USG), analisis Strength, Weakness, Opportunity, and 

Threat (SWOT) dan analisis Qualitative Strategic Planning Method 

(QSPM). Hasil penelitian menujukkan bahwa prioritas sektor 

perikanan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di 

Kota Sabang adalah pengembangan usaha pengolahan perikanan. 

Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah; 1) 

memanfaatkan kawasan destinasi wisata sebagai peluang pasar 

dengan meningkatkan kualitas produk olahan melalui peningkatan 

kualitas bahan baku, 2) membangun sentra pengolahan ikan 

dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas air sebagai 

unsur utama dalam proses pengolahan agar memenuhi kebutuhan 

pasar, dan 3) memperbaiki akses pengolah terhadap bahan baku 

melalui pembangunan sentra pendaratan ikan.
21

 

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Ade Anita 

Novrianti yang berjudul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Sektor Kelautan Dan Perikanan Kabupaten 2018”. 

Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung proses pembangunan 

daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah 

mampu membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh 

daerah, yang pada dasarnya bertujuan untuk kemajuan daerah 

                                                             
21Nendah Kurniasari, Latifatul Rosidah, Mei Dwi Erlina yang berjudul 

“Strategi Pengembangan  Sektor Kelautan dan Perikanan di Kota Sabang pada tahun 

2018”. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No.2, hlm. 89 
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tersebut seperti dalam meningkatkan pelayanan umum dan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) diharapkan semakin besar dengan 

didayagunakannya  kewenangan pemerintah daerah.  Peningkatan 

pembangunan di sektor kelautan dan perikanan salah satu strategi 

adalah memberikan insentif bagi masyarakat yang berusaha di 

bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk penyederhanaan 

administrasi dan perizinan dengan cara memberikan sistem 

pelayanan terpadu agar memberi ruang gerak bagi masyarakat 

untuk berusaha dalam bidang kelautan dan perikanan.
22

 

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Zulfathri Randhi 

pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Strategi Pengembangan 

Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi 

Tenggara”.Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa selain potensi wisata bahari wilayah Kabupaten Wakatobi 

menyediakan kekayaan potensi perikanan baik perikanan tangkap, 

perikanan budidaya maupun sektor usaha hasil perikanan tersebut. 

Ragam potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian 

ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan 

sumberdaya perikanan berdasarkan kondisi dan potensi yang 

terdapat di Kabupaten Wakatobi. Penelitian dilaksanakan mulai 

September–November 2018 di Kabupaten Wakatobi menggunakan 

metode survey. Data yang diperoleh berupa data primer dan data 

sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang 

berhubungan dengan kajian ini. Analisis yang digunakan adalah 

analisis LQ dan SWOT. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

nilai LQ perikanan secara keseluruhan adalah 1,07. Adapun hasil 

SWOT terdapat sembilan strategi pengembangan yakni 

pengembangan usaha perikanan tangkap dengan penambahan 

armada, pengembangan pengolahan hasil tangkapan, peningkatan 

investasi dari luar, penyediaan cold storage, pabrik es penyediaan 

sarana fisik dalam menjaga mutu ikan, memaksimalkan 

pemanfaatan potensi perikanan yang ada, memperkuat sektor 

                                                             
22Ade Anita Novrianti.”Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sektor Kelautan   Dan Perikanan Kabupaten”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 

8, Agustus 2015, hlm.178 

https://www.researchgate.net/publication/349439923_Analisis_Strategi_Pengembangan_Sumberdaya_Perikanan_di_Kabupaten_Wakatobi_Sulawesi_Tenggara?enrichId=rgreq-48735ef595fee738649f45e3daff0623-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0OTQzOTkyMztBUzo5OTI5Mjg5MDYzNTQ2ODhAMTYxMzc0NDEwNzA3OA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/349439923_Analisis_Strategi_Pengembangan_Sumberdaya_Perikanan_di_Kabupaten_Wakatobi_Sulawesi_Tenggara?enrichId=rgreq-48735ef595fee738649f45e3daff0623-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0OTQzOTkyMztBUzo5OTI5Mjg5MDYzNTQ2ODhAMTYxMzc0NDEwNzA3OA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/349439923_Analisis_Strategi_Pengembangan_Sumberdaya_Perikanan_di_Kabupaten_Wakatobi_Sulawesi_Tenggara?enrichId=rgreq-48735ef595fee738649f45e3daff0623-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0OTQzOTkyMztBUzo5OTI5Mjg5MDYzNTQ2ODhAMTYxMzc0NDEwNzA3OA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
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perikanan budidaya, sosialisasi mutu produk, introduksi teknologi 

dalam pengolahan hasil perikanan, pendidikan dan pelatihan 

pengelolaan usaha perikanan berkelanjutan.
23

 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu sama-sama meneliti 

tentang perikanan dan kelautan dan pendapatan asli daerahnya. 

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada variabel 

penelitian yang berbeda dan tahun periode penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Bagian dari penelitian ini terdiri dari lima bab untuk 

memudahkan pembahasan dengan penjelasan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang 

lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat 

penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang grand theory, variabel Y, 

variabel X, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan 

hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional, metode 

analisi data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang penjabaran tentang pengujian 

data, analisi data, hasil data dan pembahasan tentang pengaruh 

good corporate governance, corporate social responsibility dan 

penerapan green accounting terhadap kinerja perusahaan. 

 

                                                             
23Zulfathri Randhi. “Analisis Strategi Pengembangan Sumberdaya Perikanan 

di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara”. Journal Pemerintahan Sekolath Tinggi 

Perikanan dan Kelautan Palu. 2019, hlm. 45 

https://www.researchgate.net/publication/349439923_Analisis_Strategi_Pengembangan_Sumberdaya_Perikanan_di_Kabupaten_Wakatobi_Sulawesi_Tenggara?enrichId=rgreq-48735ef595fee738649f45e3daff0623-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0OTQzOTkyMztBUzo5OTI5Mjg5MDYzNTQ2ODhAMTYxMzc0NDEwNzA3OA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/349439923_Analisis_Strategi_Pengembangan_Sumberdaya_Perikanan_di_Kabupaten_Wakatobi_Sulawesi_Tenggara?enrichId=rgreq-48735ef595fee738649f45e3daff0623-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0OTQzOTkyMztBUzo5OTI5Mjg5MDYzNTQ2ODhAMTYxMzc0NDEwNzA3OA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
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BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan peneliti dan 

rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan masukan untuk 

peneliti. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Sektor Perikanan dan Kelautan 

1. Pengertian Perikanan 

Menurut Umar Perikanan adalah sebagai suatu kegiatan 

ekonomi dalam bidang penangkapan atau budidaya hewan atau 

tanaman air yang hidup bebas di di laut atau perairan umum. 

Secara umum, perikanan dibagi atas perikanan tangkap dan 

perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah kegiatan 

ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan 

hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum 

secara bebas sedangkan perikanan budidaya adalah kegiatan 

ekonomi yang mencakup pembudidayaan hewan dan tanaman 

air yang hidup dilaut maupunperairan umum.
24

 

Menurut Mubiyarto perikanan adalah semua usaha 

penangkapan budidaya ikan dan pengelolaan hingga pemasran 

hasilnya.Pemerintah telah membentuk Undang-Undang No. 32 

tahun 2014 yang menjadi dasar tentang kelautan dan perikanan, 

selanjutnya disebut UU Kelautan dan perikanan dengan 

pertimbangan bahwa.
25

 

a. Negara kesatuan republik Indonesia sebgai kepulauan yang 

besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang 

merupakan rahmat dan karunia dari tuhan yang maha esa 

dan untuk dikelola dengan baik untuk kemakmuran 

rakyatnya. 

b. Bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah 

Indonesia yang memiliki posisi strategis dari berbagai aspek 

kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya 

dan pertahanan dan keamanan merupakan dasar 

pembangunan nasional. 

                                                             
24Umar Tangke “Pemanfaatan System Informasi Perikanan Dalam 

PengelolaanSumberdaya“jurnal ilmiah agribisnis dan perikanan .( agrikan UMMU-

Ternate) Volume 4 Edisi 2 (Oktober 2011). 
25Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan. 
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c. Bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui 

sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian 

hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara 

dengan kepulauan yang terbesar.  

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa usaha penangkapan merupakan segala pengorbanan yang 

ditunjukkan untuk memperoleh hasil laut dengan maksud untuk 

meningkatkan pendapatan nelayan ataupun nelayan ikan. 

Nelayan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan pada sub 

sektor perikanan ini dilakukan dalam usaha ekonomi, oleh 

karena itu indikator yang digunakan untuk menentukan bahwa 

sesorang termasuk nelayan apabila seluruh atau sebagian besar 

penghasilan pendapatan rumah tangganya merupakan kontribusi 

dari pendapatan yang diperoleh dari sub sektor perikanan. 

 

2. Jenis –Jenis Perikanan 

Sistem perikanan tersusun oleh beberapa komponen yang 

memiliki berbagai bentuk interaksi yang kompleks.  Sekurang-

kurangnya system perikanan tersebut oleh perikanan tiga 

komponen yaitu sumberdaya ikan, habitat atau lingkungan dan 

manusia. Serupa dengan komponen tersebut, sistem perikanan 

menggambarkan bentuk yang lebih detail yang tidak hanya 

melingkupi tiga komponen, tetapi juga system pengelolaannya 

serta sebagai faktor eksternal. Dalam kajian sumberdaya ikan, 

dinamika sumberdaya selain dipengaruhi oleh populasi seperti 

pertumbuhan, rekrutmen dan moralitas, juga sangat ditentukan 

oleh factor lingkungan dan faktor eksternal lainnya seperti 

perubahan iklim.
26

 

Indonesia memiliki banyak jenis ikan air tawar dan 

payau, namu belum bayak yang memiliki nilai komersil dan 

dikenal masyarakat. Ikan air tawar dapat tumbuh dan 

                                                             
26 Johanes Widodo,suadi, pengelolaan sumberdaya perikanan laut, 

(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2008), H.38. 
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berkembang dengan baik pada perairan tropis dengan berbagai 

perbedaan pada dua musim dan kondisi iklim yang ada. 

Jenis ikan air tawar konsumsi yang banyak dikenal 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Perikanan Air Tawar 

1). Ikan Kaper atauMas 

Merupakan ikan yang tidak asing bagi masyarakat 

Indonesia. Ada beberapa jenis ikan mask has dijumpai 

didaerah jawa barat dan jawa timur. Di jawa barat, ikan 

mas sudah sangat akrab dengan pembudidayaan ikan air 

tawar. Masyarakat juga sangat gemar dengan ikanmas. 

2). Ikan LeleDumbo 

Sejak lele dumbo mulai masuk ke Indonesia, lele 

mulai,meroket ketenarannya. Ikan lele local tadinya 

masih dihindari oleh masyrakat umum. Namun dengan 

adanya lele dumbo, masyarakat mulai gemar dengan jenis 

ikan lele.Bahkan warung-warung makan banyak yang 

menyajikan jenis masakan dari lele dumbo. Saat ini 

pembudidaya lele dumbo sudah hampir ada disetiap 

sudutdesa. 

3). IkanGurami 

Merupakan ikan yang hanya dapat diminati kaum tertentu 

karena harganya mahal dan berukuran besar. Sekarang 

ikan gurami sudah mulai merambah keseluruh lapisan 

masyarakat karena sudah banyak dibudidayakan gurami 

konsumsi dengan ukuran kecil. Dengan demikian, 

harganya lebih terjagkau olehmasyarakat. 

4). IkanNila 

Secara fisik memiliki kemiripan dengan ikan mujair juga 

mulai banyak peminatnya.Ikan nila mudah beranak dan 

mudah direkayasa atau dikawin silangkan. Hasil kawin 

silang ikan nila cepat besar dan berdaging besar.Selain 

pasar lokal, daging nila ada yang dijual sebagian 

komoditas ekspor. 
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5). Ikan Bawal Tawar danPatin 

Saat ini mulai mendapat tempat dimasyarakat. Ciri ikan 

bawal adalah berduri banyak dan berdaging cukup gurih, 

sedangkan ikan patin berdaging lembek dan agak berbau 

lagu. Selain itu pemijahan ikan bawal air tawar dan patin 

lebih rumit karena harus mengendalikan pemijahan 

buatan.
27

 

b. Perikanan airpayau 

1). Udang  

adalah binatang yang hidup diperairan, khususnya sungai, 

laut dan danau. Udang dapat ditemukan dihampir semua 

tempat yang berukuran besar baik air tawar, air payau 

maupun air asin pada kedalaman yang bervariasi. Udang 

memiliki sumber protein, mengandung antioksidan dan 

mengandung asam lemak omega-3, serta kandungan 

vitamin B12 dan vitamin D yang tinggi. Berikut ini 

adalah beberapa jeis udang yang biasa dikonsumsi antara 

lain: 

a). UdangJerbung 

Udang jerbung disebut juga udang putih (white 

shrimp). Cirri- cirinya berkulit tipis dan licin, warna 

putih kekuningan dengan bintik hijau dan ada yang 

berwarna kuning kemerahan. Udang ini memiliki 

jenis-jenis lain seperti: udang peci, warna kulitnya 

gelap dan berbintik hitam, udang bamboo warna 

kulitnya kuning berbecak merah seperti bamboo, 

udang banana warna kulitnya kung seperti kulit 

pisang. 

b). Udang Putih 

Masih sejenis dengan udnag jerbung, namun udang ini 

disebut udang putih karena warnanya bisa tetap putih 

saat dimasak Saat mentah warnanya juga lebih putih 

                                                             
27Cahyo Saparianto, Rini Susiana, Sukses pembenihan Enam Jenis Ikan Air 

Tawar, (Yogyakarta:Lily Publisher,2013),H.12-13 
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dan lebih bersih dari udang jerbung walaupun 

ukurannya tidak sebesar udang jerbung.   

c). Udang Flower  

Udang ini berwarna hijau kehitaman dengan garis 

melintang coklat, kulit dan kakinya agagk kemerahan 

corak warnanya seperti bunga.  

d). Udang Windu 

Udang ini kulitnya tebal dan keras, berwana hijau 

kebiruan dengan garis melintag yang lebih gelap, ada 

juga yang berwarna kemerah- merahan dengan garis 

melintang coklat kemerahan. 

e). Udang Dongol 

Udang ini kulitnya tebal dan kasar berwarna merah 

muda agak kekuningan. Udang dogol ada yang 

berwarna kuning kehijauan disebut yellow white 

shrim.Saat mentah udang ini berwarna pink namun 

ukurannya tidak terlalu besar. 

f). UdangKarang/Lobster 

Udang ini sering disebut lobster dengan ukurannya 

ada yang besar dan kulitnya keras, warma udang 

karang bermacam-macam ada hijau, coklat, coklat 

kemerahan dan hitam kebiruan, biasanya berbintik-

bintik putih, merah atau coklat. 

g). Udang Rebon  

Udang rebon sudah dikenal dimancanegara sebagai 

terasi shrimp. Udang rebon merupakan jenis udang 

yang berukuran kecil. Secara fisik udang rebon sama 

dengan udang padaa umumnya. Tetapi udang rebon 

memiliki cir khusus, yaitu memiliki garis coklat 

kemerahan diruas tubuhnya.Udang rebon merupakan 

jenis udang yang hidup diperairan pantai dangkal 

danberlumpur.
28

 

 

                                                             
28Ibid, Hlm. 18 
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h). UdangVannamei 

Udang vannamei adalah udang yang berasal dari 

kawasan sub tropis. Akan tetapi , karena daya tahan 

yang cukup hebat, udang ini juga dikembangkan 

didaerah tropis seperti Indonesia dengan teknik 

budidaya yang tepat. Udang vannamei memiliki 

keunggulan seperti tahan penyakit.Pertumbuhan cepat 

(masa pemeliharaan 100-110 hari). Namun demikian 

pembudidaya udang yang modalnya terbatas masih 

menganggap bahwa udang hanya dapat dibudidayakan 

secara intensif. Anggapan tersebut ternyata tidaklah 

sepenuhnya benar, karena hasil kajian menunjukan 

bahwa vannamei juga dapat diproduksi dengan 

tradisional.Bahkan dengan pola tradisionla petambak 

dapat menghasilkan ukuran panen yang lebih besar 

sehingga harga perkilogramnya menjadi lebih 

mahal.
29

 

 

3. Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan 

Salah satu sumber daya alam hayati Indonesia terletak 

dibidang perikanan baik itu dari perikanan laut (ikan tangkap) 

termasuk didalamanya bermacam-macam kegiatan seperti 

menyimpan, mendinginkan, mengawetkan maupun 

mengelolanya yang kemudian diekspor ke luar negeri, dilihat 

dari perikanan darat (tambak, waduk, jaring, rawa dan 

sejenisnya).  

Kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil yang 

mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. 

Definisi perikanan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 

2004 tentang perikanan pasal 1 ayat (1), perikanan adalah 

semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari 

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, 

                                                             
29Susilawati, Panen Rupiah Dari Bisnis Pembesaran Udang, (Jawa Barat: Air 

Publishing, 2016),H.7-14 
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yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.Sektor 

perikanan seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan 

Indonesia, namun selama ini kurang mendapatkan perhatian 

sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian 

Indonesia masih kecil. 

Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak 

boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara Wilayah 

pengelolaan perikanan republik Indonesia untuk penangkapan 

ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 

a. Perairan Indonesia 

b. ZEE 

c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang 

dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang 

potensial di wilayah republik Indonesia. 

 

Wilayah diatas mengandung sumber daya ikan dan lahan 

pembudidayaan ikan yang potensial, semua itu merupakan 

berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada 

bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, untuk 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bag kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat Indonesia.
30

 

 

4. Indikator Sektor Perikanan dan Kelautan  

Garis pantai yang sangat luas dan panjang yang dimiliki 

Kabupaten Pesisir Barat sehingga dapat mengoptimalkan upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat, 

Indikator sebagai pengukur meliputi: 

1. Indeks pembangunan wilayah 

2. Jumlah produksi perikanan tangkap dan tenaga kerja 

3. Perikanan budidaya 

                                                             
30 Muhammad Nur Taufik Siddik, ”Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan 

dan Perikanan Terhadap Peningkatan Asli Daerah di Kabupaten Majini, Jurnal Vol. 

IX No. 1 juni 2016 
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4. Angka konsumsi 

5. Luas kawasan pesisir dan pulau kecil yang di kelola 

6. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam 

pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang 

partipasif 

7. Penanggulangan kemiskinan.
31

 

 

5. Perikanan Dan Kelautan Dalam Perspektif EkonomiIslam 

Perikanan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban 

manusia sejak jaman prasejarah Dimana ada sungai mengalir 

disanalah ada kehidupan manusia. Perkembangan peradaban 

kemudian mengubah pola pemanfaatan sumber daya ikan oleh 

manusia. Dari yang sekadar untuk memenuhi kebutuhan 

pangan, kemudian menjadi cara hidup dan juga kebutuhan 

ekonomi. Allah telah menundukkan lautan,segala kekayaan 

yang ada di dalamnya untuk umat manusia diambil dan 

dimanfaatkan berupa ikan yang segar, juga kerang sebagai 

perhiasaan. Termasuk dapat kemudian kemudahan manusia 

untuk berlayar dan mengambil karunia dari laut adalah sebuah 

anugerah besar yang Allah berikan untuk kemaslahatan manusia 

agar bersyukur. Penjelasan terkait perikanan dan kelautan 

tersebut sesuai dengan firman AllahSWT yang terdapat dalam 

surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi: 

                         

                       

   

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 

dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu 

mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu 

                                                             
 31Susilawati, Op.Cit, hlm. 15 
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melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari 

(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamubersyukur.” 

 

Membicarakan laut dan kekayaan ikan yang terkandung 

didalamnya, mutiara dan merjan serta membicarakan 

kepentingan kapal, tuhan di akhir ayat telah menganjurkan 

memakai kesempatan mencari karunia Tuhan dengan dengan 

menggunakan kapal. Bertemulah dalam ayat ini kenyataan 

bahwa menjadi muslim haruslah mempunyai kearifan hidup. 

Mengembaralah, berlayarlah, berniagalah jadi nelayan lah. Dan 

ujungnya-ujungnya ialah bersyukur kepada Allahswt.
32

 

Melihat kebijakan Menteri susi dalam menangani kasus 

illegal fishing dengan cara menenggela,kam kapal adalah 

kebijakan adalah kebijakan yang tepat, mengingat betapa 

banyaknya kekayaan milik Indonesia yang nilainya milyaran 

bahkan triliunan yang sering dicuri oleh pihak nelayan asing. 

Maka kebijakan ini sangatlah baik dilakukan agar mata 

pencaharian nelayan lebih terjaga aman dari pencurian.Islam 

mengatur alam dan seiisinya dengan penuh rahmatan lil alamin. 

Tentu dengan batas-batas kemampuan alam. Dalam undang-

undang No. 31 tahun 2014 tentang perikanan pencurian ikan 

(Illegal Fishing) adalah pencurian yang dilakukan karena 

menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan 

peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang 

berakibat pada kerusakan dan dan kepunahan sumberdaya ikan. 

Berdasarkan pasal 103 UU No. 31 Tahun 2004 tentang 

perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2 jenis tindak 

pidana kejahatan dibidang perikanan diatur dalam pasal 84dan 

pasal 94 UU perikanan dan tindak pidana pelanggaran diatur 

dalam pasal 87 dan pasal 100 UUPerikanan.
33

 

Maka dari itu kita sebagai mahluk Allah yang istimewa 

haruslah menjaga alam dan seisinya ini dengan baik karena 

Allah menciptakan bumi langit dan seisinya ini hanyalah untuk 

                                                             
32Abdul rasyid “Perikanan Indonesia dalam Perspektif Islam” jurnal 

perikanan dan kelautan dalam Islam volume 1 edisi ke- 4 (Apr 2018 
33Undang-undang Nomor 31 Tahun 204  Tentang Perikanan  
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keperluaan manusia contohnya saja laut, merupakan ciptaan 

Allah yang luar biasa karena di dalamnya terdapat banyak 

sekali yang bisa dimanfaatkan baik dari segi ekonomi 

pariwisata dan sebagainya, marilah kita jaga dengan baik agar 

bisa dinikmati sampai akhir anak cucu kita. Dan tak lupa kita 

harus senantiasa beribadah dan bersyukur atas ciptaannya. 

 

B. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah  

1. Pengertian pembangunan EkonomiDaerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu peroses 

dimana pemerintah dan masyarakatnya meneglola setiap 

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegitan 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
34

 

Menurut Arsyad, mendefinisikan bahwa pembagunan ekonomi 

daerah sebagai suatu peroses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya daya yang ada 

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan 

daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan 

pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi dalam wilayah tersebut.
35

 

Setiap daerah mempumyai corak pertumbuhan ekonomi 

yang berbeda denga yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, 

perencanaan pembagunan ekonomi suatu daerah pertama-tama 

perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu 

sendiri. Termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan 

demikian, tidak ada strategi pembagunan ekonomi daerah yang 

dapat berlaku untuk semua daerah. Namun dipihak lain dalam 

menyusun strategi pembagunan ekonomi daerah, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Pemahaman mengenai teori 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang dirangkum dengan kajian-

kajian terhadap pola pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah, 

                                                             
34Ibid, Hlm. 374 
35Arsyad, 2005. Ekonomi Pembagunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

YKPN. Yogyakart  
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merupakan suatu faktor yang cukup menentukan kualitas 

rencana pembagunan ekonomi daerah Darwanto.
36

 Setiap upaya 

pembagunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama 

meningkatkan jumlah jenis peluang kerja untuk masyarakat 

daerah. Oleh karena itu, pemerintah (beserta partisipasi 

masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya 

yang diperlukan untuk merancang dan membangun 

perekonomian daerah. 

 

2. Teori-Teori PembangunanDaerah 

a. Teori Ekonomi NeoKlasik 

Peranan teori ekonomi neo klasik tidak terlalu besar 

dalam menganalisis pembanguna daerah (regional).Karena 

teori ini tidak memiliki dimensi spesial yang 

signifikan.Namun teori ini memberikan dua konsep penting 

dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan 

(equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem 

perekonomian  akan mencapai keseimbangan alamiyah jika 

modal dapat mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh 

karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah 

tinggi menuju daerah yang berupah rendah. 

b. Teori Basis Ekonomi (Ecomomic Basetheory) 

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor 

penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

berhubungan dengan permintaan akan barang dan jasa dari 

luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang 

menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan 

bahan baku untuk kemudian ekspor, sehinggan akan 

menghasilakan kekayaan daerah dan penciptaan peluang 

kerja (job creation) baru.
37

 

c. Teori Lokasi 

Model pegembangan indusrti kuno menyatakan 

                                                             
36Darwanto, herry.2006 .Prinsip dasar pembangunan ekonomi Daerah. 

http://www.bappenas.go.id. Diakses tanggal 25 november 2018  
37Ibid, Hlm. 376 

http://www.bappenas.go.id/
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bahwa lokasi yang terbaik adalah lokasi yang terbaik dengan 

biaya termurah, antara bahan baku dan pasar. Pada masa 

sekarang, keterbatasan atas relevansi teori lokasi ini adalah 

bahwa teknologi dan komunikasi modern dan telah 

mengubah signifikasi suatu lokasi tertentu dalam kegiatan 

produksi dan distribusi barang. 

d. Teori Empat Sentral 

Teori tempat sentral (central place theory) 

memandang bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral 

didukung oleh sejumlah tempat yang elbih kecil yang 

menyediakan sumberdaya (industry dan bahan baku). 

Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang 

menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang 

bersangkutan. 

e. Teori KausaiKumulatif 

Gunnar Myrdal dalam tulisannya, Economic Theory 

and Underdeveloped Regions (1957), mengungkapkan 

sebuah konsep yang sekarang kita kenal sebagai persoes 

kausai kumulatif. Menurut Mydral, pembangunan di daerah-

daerah yaglebih maju akan menyebabkan suatu keadaan 

yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar di 

daerah-daerah yang terbelakang untuk maju dan 

berkembang. 

f. Model Daya Tarik(attraction) 

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan 

ekonomi yang paling banyak digunakan untuk masyarakat. 

Teori ekonomi mendasarinya adalah bahwa suatu 

masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap 

para industrialis melalui pemberian subsidi daninsentif. 

 

3. Strategi Pembangunan EkonomiDaerah 

Menurut Subandi Strategi yang harus dilakukan dalam 

pembangunan ekonomi daerah adalah pengembangan 

sumberdaya manusia aspek paling penting dalam proses 
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pembangunan ekonomi, adapun strateginya sebagai berikut
38

: 

a. Strategi pengembanganfisik 

b. Strategi pengembangan duniausaha 

c. Strategi pengembangan sumber dayamanusia  

d. Strategi pengembanganmasyarakat 

Pembangunan daerah dan sektoral perlu selalu 

dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral 

yang berlangsung di daerah- daerah, benar-benar dengan 

potensi dan prioritas daerah.Untuk keseluruhan pembangunan, 

daerah juga benar-benar merupakan suatu kesatuan politi, 

ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam 

mewujudkan tujuan nasional. 

 

4. Pembangunan Dalam Perpsepktif EkonomiIslam 

Pembangunan merupakan hal yang bersifat multidimensi. 

Islam menekankan bahwa wilayah operasional pembagunan 

berkaitan dengan manusia, atribut-atribut kemanusiaan, 

dorongan dan aspirasi memiliki nilai yang sama sebagaimana 

variabel-variabel kebijakan lima sumberdaya fisik, modal, 

tenaga kerja, pendidikan, keahlian, dan organisasi. Dengan kata 

lain, jika konsep pembangunan seseorang tidak sesuai, semua 

yang terbentuk sebagai hasil konsep tersebut juga tidak akan 

sesuai. Di dalam Al Qur’an bahwasannya sudah dijelaskan 

bahwa Allah menciptakan bumi seisinya untuk dimanfaatkan 

dengan baik dan dikelola sesuai dengan syariat Islam. 

Selanjutnya akan dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 164 

yang berbunyi: 

                            

                         

                      

                                                             
38 Subandi, Ekonomi Pembangunan. Alfabeta. 
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“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinyamalamdansiang,bahterayangberlayardilaut Allah 

turunkan dari langit berupa air lalu dengan air itu dia hidupkan 

bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan dibumi ini 

segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang 

dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-

tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan.”
39

 

 

Pemahaman di atas juga dapat dijelaskan dengan firman 

Allah SWT dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 32 yang 

berbunyi: 

                   

                       

              

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 

menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan 

dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki 

untukmu; dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya 

bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia 

Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.”
40

 

 

 

                                                             
39 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: 

Karya Toha Putra) 
40 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jawa Barat : 

Syaamil Quran) 
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Ada lima tahapan utama yang harus dilalui Manusia 

dalam pembagunan, yaitu tercapainya sukses dunia dan akhirat. 

Tahapan Pertama tahap persiapan kualitatif, aspek kualitatif 

bersumber dari manusia.Manusia diibaratkan sebagai pohon 

karena akar, batang dan daun, buah merupakan bahasa amstal 

untuk akidah syariat dan muamalah. Dengan akidah yang baik 

maka manusia dapat melaksanakan syariat dengan baik. 

Tahapankedua, peran kedudukan sebagai sistem karena 

manusia tidak hanya dipandang individu tetapi sebagai bagian 

dari masyarakat sebagai suatu sistem kehidupan sehari-hari. 

Tahapan ketiga, yakni terciptanya keuntungan kualitatif dan 

kuantitatif.  

Beberapa bentuk keuntungan tersebut adalah kekayaan 

alam, keuntungan teknologi keuntungan sosial ekonomi, 

kepuasaan spiritual dan moral. Tahapan keempat, yaitu utilisasi 

hasil-hasil pembagunan selanjutnya.Keempat tahapan tersebut 

secara bersama-sama sangat menentukan tercapainya tahapan 

kelima pembangunan yakni, tercapainya kesuksesan akhirat. 

Pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam memiliki 

dasar-dasar filosofis yang berbeda, yaitu: 

a. Tauhid rububiyah, yaitu konsep ini mengajarkan bahwa 

Allah adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Dia-lah 

yang menciptakan dunia dan alam. Untuk manusialah yang 

selanjutnya mengatur model pembangunan yang 

berdasarkanIslam. 

b. Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata 

(growth with equity). 

c. Khalifah, yang menyatakan bahwa manusia wakil Allah 

Swt. Dimuka bumi ini untuk memakmurkan dimuka bumi 

ini dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumberdaya 

yang diamanahkan kepadanya. 

d. Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dengan hubungan nya 

dengan Allah, sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat 
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danNegara.
41

 

Adapun prinsip / landasan pembangunan ekonomi 

perspektif Islam antara lain : 

1). Kepemilikkan  

Dalam hal kepemilikan, ekonomi pembangunan dalam 

perspektif ekonomi Islam, membagi tiga macam 

kepemilikan, yaitu : 

a) Kepemilikan individual, kepemilikan ini, dihargai 

dan dihormati oleh semua orang sehingga 

siapapun, akan merasa aman, dan sejahtera dengan 

kepemilikannya. Namun dalam pemanfaatannya, 

melekat pula kewajiban, tidak boleh merugikan 

diri sendiri dan orang lain, tidak mendatangkan 

mudharat dan selalu dengan niat ibadah. 

b) Kepemilikan umum, pengelolaan akan lebih 

kondusif jika dilakukan oleh Negara, namun 

hasilnya adalah sebesar-besarnya untuk 

kesekahteraan rakyat. 

c) Kepemilikan Negara, sumber-sumber pendapatan 

Negara adalah untukNegara. 

2). Menghidupkan tanah mati (lahanterlantar) 

Salah satu cirri Negara yang sedang berkembang atau 

Negara miskin adalah kepemilikan faktor produksi 

yang sangat timpang antara kelompok berpendapatan 

tinggi dan kelompok berpendapatan rendah.Karena itu 

banyaklah yang mati, tidak terurus dan tidak 

menghasilkan apapun bagi pemiliknya. Konsep 

ekonomi Islam dalam hal kepemilikan tanah mati 

adalah menjadi kewajiban bagi pemiliknya untuk 

menghidupkan tanah mati yang ditelantarkan. 

3). Pengelolaan sumber dayaliar. 

Sumber daya yang ada dilaut dan sumber daya liar 

yang ada didaratan, menjadi salah satu sumber 

                                                             
41Almizan, “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”Jurnal 

Kajian Ekonomi Islam, Vol 1, No ,2 (Juli-Desember,2016), H.219 
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pendapatan yang layak untuk kesejahteraan 

rakyat.Dan rakyat diperkenankan utuk memburunya 

dengan prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan. 

4). Kepedulian terhadap alam danlingkungan 

Semua isi alam yang dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia hendaknya disesuaikan 

pengaturannya dengan petunjuk sang pecipta, selama 

petunjuk tersebuttersedia. 

5). Pengelolaan harta dan kekayaan yangdimiliki 

Setiap fasilitas dan harta kekayaan yang dimiliki 

manusia tidak lebih hanya sebagian titipan Allah 

SWT. Hak an kewajiban yang berkaitan dengannya 

harus ditunaikan. 

6). Menghemat sumberdaya  

Pada dasarnya ekonomi Islam, sangat mengutamakan 

prilaku hemat, baik dalam konsumsi, maupun dalam 

proses produksi.
42

 

 

C. Konsep Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan AsliDaerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah 

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.
43

 Pendapatan Asli Daerah 

menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.
44

Pendapatan Asli Daerah 

                                                             
42Hasan Aedy, “Teory Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif 

Islam” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 32-35 
43Ahmad yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 

Di Indonesia,( Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Hlm. 51-52 
44Ibid, Hlm. 51 
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merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan 

dan lain- lain.
45

Kemudian Aries Djaenuri mendefinisikan 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

prundang-undangan yang berlaku.
46

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayah sendiri 

yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-

undangan. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang 

pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan 

dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa 

antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud 

dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur 

pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek 

yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga 

menyebabkan menurunnya daya saingdaerah. 

 

2. Sumber Pendapatan AsliDaerah 

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan asli daerah.Sumber-sumber 

pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan 

kemampuan daerah masing-masing. 

a. PajakDaerah  

Perpajakan daerah adalah kewajiban peduduk 

(masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada 

                                                             
45 Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Lok.Cit, h. 101. 
46 Aries Djaenuri, Lok.Cit, h.88 
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daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

suatu sanksi atau hukuman.
47

 Pajak daerah, sebagai salah 

satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 

memeratakan kesejahteraan masyarakat. meskipun beberapa 

jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi 

peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang 

telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kreteria yang telah 

ditetapkan.
48

 

1). Jenis dan Objek PajakDaerah  

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu 

pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.  Jenis pajak 

provinsi terdiri dari sebagai berikut
49

: 

a). Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Dan 

Kendaraan Di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air. 

b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

Diatas Air. Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan Diatas Air adalah 

penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air. 

c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan. Objek pajak pengambilan 

dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 

                                                             
47Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah,( Yogyakarta   

Graha Ilmu, 2011),h. 77 
48Ahmad yahi,Op.Cit, Hlm. 53 
49Ahmad yahi,Op.Cit, Hlm. 54  
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dan/atau air permukaan. 

2). Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut
50

: 

a). Pajak Hotel  

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan 

hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas 

penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa 

persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di 

hotel. 

b). Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah 

pelayanan yang disediakan restoran dengan 

pembayaran. 

c). Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah 

penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya. 

d). Pajak Reklame  

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan 

reklame. 

e). Pajak Penerangan Jalan  

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan 

tenang listrik, di wilayah daearah yang tersedia 

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh 

pemerintah daerah. 

f). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C  

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan c 

adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan 

c. 

g. Pajak Parkir  

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang  

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 

                                                             
50Drs. Darwin., MBP, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,(Jakarta : Mitra 

Wacana Media, 2010), h. 119-128 
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kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 

b. RetribusiDaerah 

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah 

merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang 

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, 

untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Sedangkan penegrtian Retribusi Daerah menurut Ahmad 

Yani adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi ataubadan.
51

 

Berdasarkan pengertian tentang Retribusi Daerah di 

atas dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi Daerah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk 

kepentingan masyarakat atau badan.
52

 Tidak semua jasa 

yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut 

retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang 

menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan 

sebagai objek retribusi.
53

 

c. Objek Retribusi Daerah 

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa 

tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa 

tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, 

yaitu sebagai berikut
54

: 

 

                                                             
51 Mardiasmo, Perpajakan Edisis Revis Tahun 2011, (Yogyakarta : CV ANDI 

OFFSET,2011),Hlm. 15 
52 Ahmad yani, Op.Cit, Hlm. 63 
53 Aries Djaenuri, Op.Cit, Hlm. 95 
54 Ahmad yani, Op.Cit, Hlm. 64-71 
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1). Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  Jenis-jenis 

retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil, 

Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, 

Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Peta, Dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 

2). Retribusi Jasa Khusus 

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh pihak swasta.Jenis-jenis retribusi jasa 

khusus yaitu, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Retribusi 

Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi 

Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat 

Penginapan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi 

Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan 

Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, 

Retribusi Penyebrangan Di Atas Air, Retribusi 

Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi 

Usaha Daerah. 

3). Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas 

kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau 
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fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi 

perizinan tertentu yaitu, Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin 

Trayek. 

4). Hasil Pengelolaan KekayaanYang Dipisahkan. 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan 

kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.
55

 Jika 

pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba 

tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba 

Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik 

Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian 

Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik 

Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian 

Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik 

Swasta Atau Kelompok Usaha Masyarakat. 

5). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini di beberapa 

daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut: Hasil 

penjualan barang milik daerah, Jasa giro, Sumbangan 

pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi atas kekayaan 

daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak 

ketika, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

daerah.
56

 pendapatan denda pajak, pendapatan denda 

retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari 

angsuran/cicilan penjualan,  pendapatan hasil eksekusi 

atas jaminan.
57
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3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif EkonomiIslam 

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam 

memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk 

ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari’at Islam, 

yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik 

dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut 

tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial 

masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik 

untuk rakyatnya. Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, 

pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab 

pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk 

menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan Public utilities 

(pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan 

sosial.
58

 

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, 

Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. 

Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul 

demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya 

bertanggung jawab terhadap perekonomian.
59

 Untuk 

mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada 

msyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar 

menciptakan kesejahteraan, pemerintah memilik kebijakan 

fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. 

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk 

menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan 

dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu 

Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya 

persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk 

membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang 

terbelakang.
60

 

                                                             
58 Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, 
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Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya 

untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung 

jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. 

Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber-

sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai 

berikut: 

a. Zakat 

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikelu 

arkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk 

membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut 

pengembangan SDM. Pada periode Mekkah zakat 

disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran 

pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah 

masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan 

membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan 

pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan 

diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau 

petugas pemungut.
61

 

b. Kharraj 

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di 

zaman Rasulullah SAW, adalah kharraj.Kharraj adalah 

pajak terhadap tanah , atau di Indonesia setara dengan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar 

antara sistem PBB dengan sistem Kharraj adalah bahwa 

Kharraj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari 

tanah (Land Productivity) bukan berdasarkan Zoning.62
Hal 

ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan 

sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di 

sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar 

jumlah Kharraj yang berbeda. 
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62Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3,(Jakarta : Rajawali 
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c. Khums 

Para ulama Syi’i mengatakan bahwa sumber pendapatannya 

apa pun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan 

ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku 

untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam 

Adi menyatakan bahwa yang di maksud Khums ini bukan 

saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang 

tambang.
63

 

d. Ghonimah danFa’i 

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut 

Ghonimah, jika pergantian pemerintahan tidak dengan 

peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memengkan 

pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara-

cara lain maka tanah Negara dan harta benda lainnya 

disebutFa’i.64 

e. Jizyah  

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-

muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan 

layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan 

perlindungan keamanan dari Negara. Islam.Jizyah sama 

dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim tidak 

mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama 

dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. 

f. PendapatanLainnya 

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan 

para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut Kaffarah, 

yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami 

istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. 

Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk 

dalam pendapatan Negara.
65

Disamping penerimaan Negara 

yang pokok, pemerintah Negara Muslim juga memiliki 

sumber pendapatan lainnya seperti Wakaf (pemberian aset 
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abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas 

maupun tidak terbatas, lalu Kalalah (bagian Negara dari 

warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya.
66

Jika 

kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat memungut 

pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang 

baik kepada rakyat maupun Negara lain yaituSukuk.
67

 

Penjelasan di atas sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam Al-Qur‟an surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi: 

                       

                   

                    

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 

Allah),(yaitu orang-orang) yang diberikan Al- Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunjuk.”
68

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Dalam membuat suatu sketsa pemikiran perlu diadakannya 

suatu kerangka sehingga mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai proses implementasi tindakan suatu penelitian dari awal 

hingga akhir. Sketsa pemikiran terkait judul penelitian mengenai 

pengaruh sektor perikanan dan kelautan terhadap pendapatan asli 

daerah kabupaten pesisir barat tahun 2012-2019 menurut perspektif 

ekonomi Islam dapat dijelaskan pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

                                                             
66 Nurul Huda dkk, Op.Cit, hlm. 35 
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Gambar 1. Bagan kerangka Pikir Penelitian 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, diamana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam kaliamat pernyataan. Penelitian yang 

merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

metode kuantitatif.
69

 

Pengaruh Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Peranan sektor perikanan dan kelautan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dikatakan baik apabila 

potensi SDA khususnya sumberdaya perikanan dan kelautan 

dapat dikelola dengan baik, tentunya dengan dukungan faktor-

faktor lain seperti SDM, kapital atau modal, teknologi dan 

institusi lembaga-lembaga terkait lainnya.  Potensi yang tersedia 

dengan dukungan faktor tersebut dapat memberikan peranan 

yang sangat berarti bagi pembangunan suatu wilayah, dengan 

                                                             
69 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta CV, 

2014), Hlm.64 
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melihat besarnya kontribusi terhadap PDRB. Peranan sektor 

perikanandan kelautan yang cukup berarti dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat juga dilihat dari proses 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kegiatan 

basis ekonomi dan kegiatan sektor perikanan dan kelautan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten PesisirBarat.  

Sektor yang menjadi prioritas ditentukan dengan 

menggunakan konsep basis ekonomi yang dapat dibedakan 

sebagai sektor basis dan sektor non basis. Pada analisis yang 

sama pula, jika menghasilkan perekonomian sebagai kegiatan 

non basis, maka dapat berarti bahwa sektor tersebut bukan 

merupakan sektor prioritas dalam pembangunan wilayah namun 

tetap dapat dikembangkan apabila SDA, SDM, kapital, 

teknologi dan isntitusi pendukunglainnya.
70

 

Peranan sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah dapat dilihat dari fungsinya, sebagai penyedia bahan 

baku penunjang argo industri, peningkatan devisa, penyedia 

lapangan kerja, peningkatan pendapatan nelayan atau pentani 

ikan dan pembagunan daerah. Usaha produk perikanan 

Indonesia umumnya dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

cara penangkapan dan budidaya.
71

 Sektor perikanan dan 

kelautan memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan Asli 

Daerah di Indonesia mengingat luas perairanya yang lebih besar 

dari pada daratan.  

Dengan potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia diharapkan dapat mewujudkan arah 

pembagunan pada suatau wilayah. Peranan sektor perikanan dan 

kelautan dalam pembangunan nasional perlu berpijak pada 

tujuan pokok pembangunan perikanan. Yaitu meningkatkan 

                                                             
70Anna kartika ngamel “Peran Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap 

Pembangunan Wilayahkabupaten Maluku Tenggara, provinsi Maluku 
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71Puthy Cikita, Suryana,Zuzy Anna, Atikah Nurhayati ”Analisis Peran Sektor 

Perikanan  

Terhadap Pembangunan Wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat” Jurnal 

Perikanan Dan kelautan, Vol. IX No. 1 juni 2018 
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produksi dan produktivitas usaha perikanan, meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang merata dalam rangka perbaikan 

gizi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat, 

meningkatkan volume ekspor hasil perikanan, mampu 

menyerap tenaga kerja yang produktif serta dapat menunjang 

Pendapatan Asli Daerah.
72

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 = Sektor Perikanan dan Kelautan berpengaruh positif 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 
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