
 

 

ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI 

IMPLEMENTASI EKONOMI PRODUKTIF DI KECAMATAN 

BUAY BAHUGA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan) 

 

Skripsi 

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-

syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) Dalam ilmu 

ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung 

 

 

Oleh : 

 

TUWI SRI REZEKI 

NPM :1551010311 

 

 

 

Jurusan : Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1443H/2022M 



ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI 

IMPLEMENTASI EKONOMI PRODUKTIF DI KECAMATAN 

BUAY BAHUGA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan) 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-

syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) Dalam ilmu 

ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung 

 

 

Oleh : 

 

TUWI SRI REZEKI 

NPM :1551010311 

 

 

Jurusan : Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

Pembimbing I  : Dr Madnasir, S.E., M.E.I 

Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERITAS  

ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1444H/2022M  

 



ii 

 

ABSTRAK 

 

Alokasi Dana Desa Merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa 

untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk 

diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat 

diwilayahnya. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan 

dan apa saja faktor pendorong, atau penghambat ADD terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dikecamatan Buay Bahuga dan 

bagaimana pengelolaan ADD dalam perspektif ekonomi islam?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan ADD 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dikecamatan Buay 

Bahuga dalam perspektif ekonomi islam. Kegunaan penelitian ini agar 

dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang diambil 

dan sebagai pedoman program ADD untuk masa yang akan datang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode 

penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Populasi dari 

penelitian ini adalah aparatur desa dan tokoh masyarakat di 

Kecamatan Buay Bahuga, dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis 

model Miles dan Huberman dengan metode berpikir deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu 

pelaksanaan ADD 2019-2020 sudah dapat dirasakan secara langsung 

oleh sebagian masyarakat desa karena pengalokasian ADD yang 

cukup besar pada sektor ekonomi produktif, namun untuk sebagian 

desa, hal ini belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat 

sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan, karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi 

pembagiannya dirasa kurang untuk masing-masing kegiatan sehingga 

masalah ekonomi produktif belum dapat terkelola dengan baik. 

 

Kata Kunci: Dana Desa, Ekonomi Produktif esejahteraan, 

Ekonomi Produktif, dan Ekonomi Islam  
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MOTTO 

 

                             

                             

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha Melihat” 

(Qs. An-Nisa: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan 

tersebut, diharapkan  tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap 

pemakaian judul dan beberapa istilah yang digunakan, disamping 

itu langkah ini merupakan proses dari permasalahan yang akan 

dibahas. Adapun skripsi ini berjudul:  

“ ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI 

IMPLEMENTASI EKONOMI PRODUKTIF DI KECAMATAN 

BUAY BAHUGA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. 

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis adalah uraian atau penyelidikan mengenai suatu 

peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal usul, 

sebab musabab yang sebenarnya.
1
 

2. Program yaitu seperangkat kegiatan yang akan dilakukan 

dengan penggunaan sumberdaya dan menghasilkan manfaat.
2
 

3. Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang 

diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
3
 

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.
4
 

                                                 
1 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya; 

Arkol, 1994), h.55 
2 Malayu S.P.Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah, 

(Jakarta;PT.Bumi Aksara, 2015), h. 91. 
3 Haw Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Utuh, 

(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 133. 
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 529. 



 

 

 

 

2 

4. Ekonomi produktif adalah kegiatan ekonomi manusia dalam 

menggunakan sumberdaya untuk memproduksi barang dan 

jasa yang bersifat mendatangkan hasil dan manfaat.
5
 

5. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kondisi 

terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya 

pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau 

kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. 
6
 

6. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan 

atau pengetahuan seseorang agar dapat melhat segala sesuatu 

yang terjadi dengan pandangan yang luas.
7
 

7. Ekonomi islam adalah  bidang ilmu ekonomi yang syarat akan 

prinsip-prinsip keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan 

as-sunah  yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, 

yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggungjawaban, dan 

juga takaful (jaminan sosial). 
8
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dapat diketahui 

bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah menganalisa 

dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan program alokasi dana 

desa melalui implementasi sector ekonomi produktif di Kecamatan 

Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam upayanya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi 

islam.  

 

B. Alasan memilih judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Dengan adanya program Alokasi Dana Desa yang di 

alokasikan ke sektor ekonomi produktif ini peneliti ingin 

                                                 
5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, (Jakarta;Rajawali Press,2009), h.14. 
6 Rudi Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta; UUP STIM YKPN, 

2012), h.145 
7 Rudi Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah(Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 

2012), h. 145 
8 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, ( Jakarta; Raja Grafindo 

Persada,2006), h. 47. 
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mengetahui apakah program tersebut dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Buay Bahuga. 

2. Alasan Subjektif 

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca 

tentang kontribusi dari pengalokasian dana desa yang di 

alokasikan ke sektor ekonomi produktif terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Buay Bahuga yang di 

tinjau dari perspektif ekonomi islam, serta karena judul tersebut 

sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu di jurusan 

ekonomi syariah serta di dukung oleh tersedianya literature baik 

primer maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang 

menunjang penelitian tersebut. 

 

C. Latar belakang masalah 

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada 

penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan 

keadilan sosial, politik, dan ataupun pembangunan ekonomi 

masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi 

pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan 

sumberdaya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik, 

ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. 
9
 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat 

meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan 

meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu 

ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-

luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai  

keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat 

seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan 

pembangunan.
10

 Dengan berdasarkan pendekatan bahwa 

                                                 
9 Loncolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5, ( Yogyakarta; UPP STIM 

YKPN, 2015), H. 31 
10 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta; Lembaga Penerbitan 

Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 2000), h. 14. 
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pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah 

maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama 

pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini 

pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang 

serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, 

pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan, 

masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan 

berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap 

pembangunan yang dilaksanakan. 
11

 

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa orde 

baru, terutama diera orde baru, pembangunan desa merupakan cara 

dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan Negara secara 

sentralistik, dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah 

baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan 

dukungan negara-negara maju dan organisasai-organisasi 

internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan 

sebutan pembangunan masyarakat desa (PMD) dan pembangunan 

desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih 

menonjol “ Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Pada masa 

orde baru secara subtansial pembangunan desa cenderung 

dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. 

Program pembangunan desa lebih bersifat top-down, pada era 

reformasi secara subtansial pembangunan desa lebih kepada desa 

itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

cenderung mengambil peran dan posisi sebagai fasilitator, 

memberi bantuan dana, pembinaan, dan pengawasan. Telah banyak 

program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya 

pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantara program inpres, 

Desa Tertinggal, dan bantuan masyarakat tertinggal. Program 

pembangunan desa lebih bersifat botten-up atau kombinasi top-

down dan botten-up. Program pembangunan desa yang bersifat 

                                                 
11 Kansil dan Cristine, Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum 

Administrasi Daerah, ( Jakarta; Sinar Grafika, 2002), h.3. 
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botten-up tertuang dalam undang-undang otonomi daerah 

(OTDA).
12

 

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan pusat – daerah sejak wacana itu ada memperoleh 

sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa 

melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya 

upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada 

satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan 

penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan 

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang 

menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang- 

undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah 

memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah 

yang bertumpu pada pemberdayaan pada potensi lokal. Meskipun 

pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi 

pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya 

kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat 

paling bawah, yaitu desa.
13

  

Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk 

memberikan daerah kewenangan luas, nyata, dan 

bertanggungjawab sesuai dengan undang undang No.32 Tahun 

2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan 

sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan 

efisiensi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah 

dapat memberikan dampak positif apabila pemerintah daerah 

melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah dan 

                                                 
12 Azwardi Sakanto, “ Efektivitas Alokasi Dana Desa Dan Kemiskinan di 

Provinsi Sumatra Selatan”, ( Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 

Palembang, 2012), h. 30. 
13 Akbar Prabawa, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan 

Didesa Loa Lepu Kecamatan Tenggorongseberang Kutai Kerta Negara”, Jurnal Ilmu 
Pemerintah, Vol. 3 No. 228 (Desember, 2015). 
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memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh 

terhadap pelayanan masyarakat. 

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas 

kebutuhan masyarakat dibanding pemerintah kabupaten yang 

secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan 

rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus 

sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki 

dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada dengan 

membuka lapangan usaha baru untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
14

 

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai 

dengan masalah yang dihadapi serta partisipasi masyarakatnya 

dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan yntuk 

merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki seta 

memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan 

pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang desa pasal 68 ayat (1) 

pada point c dinyatakan bahwa tujuan dari alokasi dana desa adalah 

untuk :  

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja 

dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat 

desa.
15

 

                                                 
14Rosnawati, “Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Way Kanan Dalam Perspektif Ekonomi 
Islam Studi Pada Kecamatan Negeri Besar”, (Lampung, 2015), h.6 

15Justita dura,”Pengaruh Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana 

Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

(Studi Kasus Pada Desa Gubuklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”, 
Jurnal JIBEKA Vol. 10 No. 1, Agustus 2016, h. 26 



 

 

 

 

7 

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas salah satunya 

pemerintah mengharapkan dengan 

adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Adapun fungsi atau manfaat anggaran dana yang dikucurkan 

oleh pemerintah pusat untuk desa adalah: 

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan 

strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan 

ketersediaan sumber daya. 

2. Sebagai salah satu indicator untuk menentukan besarnya biaya 

pelayanan yang akan dibebankan masyarakat. 

3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain 

seperti mengajukan pinjaman. 

4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam 

penyelenggaraan administrasi desa. 

5. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

dan pengawasan pemerintahan desa. 

6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 

periode anggaran. 

7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan 

pelayanan masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional 

pemerintah memberikan perhatian yang sebesar besarnya pada 

pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan 

ini didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat 

berdirinya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan 

masyarakat desa merupakan dasar dari landaan kehidupan bangsa 

dan Negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum 

terkecil yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diaku dan dihormati 

Negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan 

masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya 

mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan 

kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena 
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itu perlu keterkaitan dengan bidang sector dan aspek diluar 

pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi 

pembangunan nasional. 

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa 

menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan alokasi dana 

desa (ADD). Berdasarkan peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2006 

tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan dana ADD adalah 

30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan badan 

pemusyawaratan desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan 

masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan 

ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui 

pengembangan ekonomi produktif serta faktor-faktor pendorong 

dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang 

menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa sebagian dari dana ADD di 

beberapa desa yang diperuntukan untuk pemberdayaan 

masyarakat pada bidang ekonomi produktif digunakan untuk 

biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan 

ADD belum sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung 

dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat dan kerja 

keras para aparat desa. Faktor penghambatnya adalah kualitas 

sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh 

masyarakat, dan minimnya anggaran yang diterima oleh desa. 

Kecamatan Buay Bahuga adalah salah satu kecamatan di 

Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang beribukota di 

desa Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga terdiri dari 9 kampung 

yaitu : Sri tunggal, Bumi harjo, Suka bumi, Suka agung, Suka 

dana, Punjul agung, Lebung lawe, Nuar maju, dan Way agung, 

Kecamatan Buay Bahuga memiliki luas wilayah sebesar 15.949 

Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 19.877 jiwa. 
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Tabel 1.1 

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di 

Kecamatan Buay Bahuga 

 

NO. DUSUN KK JUMLAH 

PENDUDUK 

JUMLAH 

L P 

1. SRI TUNGGAL 536 1176 1060 1868 

2. BUMI HARJO 1131 1283 1045 4366 

3. SUKA BUMI 940 1368 1206 3749 

4. NUAR MAJU 567 1183 1005 1785 

5. SUKA AGUNG 346 1263 1061 1223 

6. PUNJUL AGUNG 659 1348 1091 2600 

7. SUKA DANA 463 1026 1123 1786 

8. WAY AGUNG 383 928 966 1358 

9. LEBUNG LAWE 325 904 987 1142 

JUMLAH 5350 10.333 9544 19.877 

Sumber: Statistik Kecamatan Buay Bahuga 

 

Pada penelitian ini dipilihlah 4 desa dari 9 desa yang ada di 

Kecamatan Buay Bahuga yaitu: Bumi Harjo, Suka Bumi, Punjul 

Agung, dan Nuar Maju. Alasannya adalah ke empat desa ini 

merupakan representative dari Kecamatan Buay Bahuga dalam 

penelitian ini, karena ke empat desa ini memiliki permasalahan-

permasalahan dan kebijakan yang berbeda dalam upaya 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Keempat desa ini pun merima Dana Desa tahun 2019 

dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Dana Desa pada keempat desa yang ada di Kecamatan 

Buay Bahuga 

 

NO. NAMA DESA DANA DESA 

1. Bumi Harjo Rp. 770.587.000,00 

2. Suka Bumi Rp. 750.500.000,00 

3. Punjul Agung Rp. 680.270.000,00 

4. Nuar Maju Rp. 734.274.000,00 

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Desa Bumi Harjo, Suka Bumi, 

Punjul Agung, Nuar Maju tahun 2019 

 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pada ketiga desa 

ini digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di 

desa Bumi Harjo masi kurangnya pembanguan dan tahap 

perencanaan belum tepat waktu, dan desa Punjul Agung juga 

masih kurangnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat masi kurang, sama hal nya dengan kedua desa di atas 

desa Nuar juga masi kurangnya pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat, untuk desa Suka Bumi Sendiri dalam pengelolaan 

programnya sudah berjalan dengan cukup baik namun belum 

terkelola dengan maksimal. Serta permasalahan lainnya dalam hal 

pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terutama dalam 

pembangunan di keempat desa ini adalah masih belumnya 

sepenuhnya masyarakat mengetahui dan ikut terlibat dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

Ketertarikan memilih program Alokasi Dana Desa (ADD) 

untuk diteliti adalah karena program Alokasi Dana Desa 

merupakan program yang dijalankan dengan baik dan memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat 

baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan 

maupun dalam bidang ekonomi produktif, serta program lainnya 

di sebuah desa di setiap kabupaten di Indonesia, khususnya di 

keempat desa Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. 

Program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh 
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pemerintah desa dan juga masyarakat, dan diharapkan Alokasi 

Dana Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong. 

Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk 

memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan 

pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan 

kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan 

bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih 

meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola 

dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih 

jelas dan juga sebaliknya. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa 

(ADD) pada keempat desa tersebut adalah untuk pemberdayaan 

masyarakat agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga 

masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun 

komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari 

sebelumnya, dan juga dengan adanya pembangunan di desa ini 

akan menambah pendapatan bagi masyarakat keempat desa 

tersebut. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan 

suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih sangat 

rendah, serta pemerintah desa yang masih mengutamakan 

pembangunan infrastruktur desa yang masih tertinggal. 

Dengan diterbitkannya UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa, 

posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, ini karena 

pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas 

kebutuhan masyarakat. Untuk itu pembangunan pedesaan yang 

dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta 

partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya 

yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian 

yang dimiliki oleh desa, serta memanfaatkan potensi ekonomi 

yang ada sehingga akan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman (QS. A-Ra’d:11) 
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... اا۟  ٍَ َ بِأ َْ ًٍ۟ ّفُِسِه ايَُغيُِّرَل۟ يَُغيُِّروَحتَّٰىبِقَْى ٍَ  َُّ۟ ِ  ٱىيَّهَإ

Artinya: “ …, Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri…”16 
Allah memiliki malaikat yang datang secara bergantian 

kepada manusia, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang 

menjaganya dari perintah Alah dan menghitung apa apa yang 

berasal darinya, kebaikan maupun keburukan. Sesungguhnya 

Allah tidak merubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu 

kaum, kecuali apabila mereka sendiri yang mengubah apa yang 

Dia perintahkan kepaa mereka, lalu mereka berbuat maksiat 

kepadaNya. Dan apabila Allah ingin menimpakan malapetaka 

kepada suatu kelompok, maka tidak ada jalan untuk 

menghindarinya, dan tidak ada penolong bagi mereka selain 

Allah yang akan menangani urusan mereka, yang akan 

mendatangkan apa apa yang mereka cintai dan menolak dari 

mereka apa apa yang tidak mereka sukai.
17

 

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka fokus utama dari 

penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan program 

Alokasi Dana Desa melalui implementasi ekonomi produktif di 

Kecamatan Buay Bahuga dan bagaimana dampak pelaksanaan 

program Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat 

melalui implementasi ekonomi produktif, serta apa saja faktor 

pendorong dan penghambat dari pelaksanaan program Alokasi 

Dana Desa (ADD) melalui implementasi ekonomi produktif 

dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Kecamatan Buay Bahug, oleh karena itu dari latar belakang 

masalah di atas penulis mencoba mengangkat permasalahan 

tersebut kedalam skripsi yang berjudul “ Analisis Program 

Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Melalui Implementasi Ekonomi Produktif Di 

Kecamatan Buay Bahuga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

                                                 
16 Departemen Agama RI, Al-Jamanatul „Ali Al-Quran dan Terjemahannya, 

(Bandung; Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 350 
17 https://tafsirweb.com/3971-surat-al-rad-ayat-11.html 
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D. Fokus Penelitian 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan 

mengambang dari tujuan yang direncanakan sehingga 

mempermudah mendapatkan data dan informasi terkait penelitian 

ini maka penulis menetapkan focus penelitian pada sector ekonomi 

produktif dalam program alokasi dana desa pada tahun 2019 

sampai dengan 2020. 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam  latar 

belakang masalah, maka , masalah yang akan penulis teliti adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan program alokasi dana desa yang 

dialokasikan melalui ekonomi produktif di Kecamatan Buay 

Bahuga  

2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dari 

pelakanaan Alokasi Dana Desa melalui implementasi ekonomi 

produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

3. Bagaimana dampak program alokasi dana desa terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi 

ekonomi produktif ini menurut perspektif ekonomi islam. 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan program alokasi dana 

desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

melalui implementasi ekonomi produktif  di Kecamatan 

Buay Bahuga.  

b. Mengetahui kendala dari pelaksaan program alokasi dana 

desa melalui implementasi ekonomi produktif 

c. Mengetahui dampak pelaksanaan program alokasi dana 

desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

menurut perspektif ekonomi islam.  

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Secara Teoritis 

Agar mendapatkan tambahan literature dan referensi 

dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca 

mengenai ilmu-ilmu ekonomi islam.  

b. Secara Praktis 

1) Bagi Penulis : Menambah pengetahuan dan 

pengalaman penelitian khusus yang berhubungan 

dengan analisis program alokasi dana desa melalui 

implementasi ekonomi produktif terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Buay 

Bahuga.  

2) Bagi Aparatur Desa : Dapat dijadikan rujukan dalam 

pengambilan keputusan untuk menentukan apa yang 

akan diambil sebagai pedoman program alokasi dana 

desa. 

3) Bagi Mahasiswa : dapat dijadikan sebagai suatu 

informasi tentang peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

G. Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup masalah merupakan hal yang sangat penting 

untuk ditententukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pada 

tahap pembahasan masalah dan penelitian selanjutnya supaya 

pembahasan masalah dalam penelitia ini lebih terarah maka penulis 

memberikan batasan pada penelitian ini, adapun batasan masalah 

tersebut antara lain: 

1. Pada penelitian ini hanya akan membahas masalah masalah 

yang berhubungan dengan pengalokasian dana desa melalui 

sektor ekonomi produktif terhadap kesejahteraan masyarakat 

dalam perspektif ekonomi islam. 

2. Faktor-faktor yang dibahas hanya berupa seberapa besar 

pengaruh pengelolaan alokasi dana desa melalui sector 

ekonomi produktif terhadap kesejahteraan masyarakat, apa 

saja factor pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi 

dana desa melalui sector ekonomi produktif terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk factor lain yang 
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mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa ini tidak akan 

dibahas pada penelitian ini karena akan terlalu luas. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah “cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. 

Sedangkan penelitian adalah “ pemikiran yang sistematis mengenai 

berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan 

pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta”. Jadi metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
18

 

1. Jenis dan sifat Penelitian 

a) Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan 

dalam kancah yang sebenarnya.
19

 Hakikatnya penelitian 

lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan 

penelitian. Adapun data- data tersebut diperoleh dari 

lokasi yang berada di Kecamatan Buay bahuga.  

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan 

penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian 

kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, 

menelaah, dan mencatat sebagai literature atau bahan 

bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok 

bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam 

kerangka pemikiran teoritis.
20

 Yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan 

material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, dan 

referensi lainnya yang berkaitan dengan tingkat 

kesejahteraan.  

                                                 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung; 

Alfabeta, 2014), h.2. 
19 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96. 
20 Suharto, Buana, dan Ari, Perekayasa Metodologi Penelitian, (Yogyakarta, 

2004), h. 99 
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Dalam usaha mencari kebenarannya penelitian ini 

menggunakan data kualitatif. Data kualitatif ini 

merupakan data yang tidak langsung berwujud angka, 

namun dalam bentuk konsep ataupun pengertian abstrak, 

dalam hal ini data yang akan digunakan sebagai alat 

analisis adalah data yang berhubungan dengan 

pelaksanaaan dan pengelolaan program alokasi dana desa 

melalui sector ekonomi produktif terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

b) Sifat penelitian 

Sedangkan penelitian yang peneliti laksanakan 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan  

bersifat deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang 

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan 

sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan khusus terhadap 

objek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif 

merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam 

langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis.
21

 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat 

deskriptif, yaitu: penelitian ini dilakukan semata-mata 

melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu 

maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang 

berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, pengertian 

deskriptif yang penulis maksud adalah suatu penelitian 

yang menggambarkan bagaimana kesejahteraan 

masyarakat yang ada di Kecamatan Buay Bahuga.  

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan  sumber data penelitian  

yang didapatkan secara langsung dari sumber data oleh 

                                                 
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan dan praktek, 

(Jakarta;Rineka Cipta,2000), h. 208. 



 

 

 

 

17 

penyelidik untuk tujuan khusus.
22

 Data primer yang 

dipergunakan dalam  penelitian ini didapat dengan cara 

peneliti terjun langsung kelapangan guna mendapatkan 

data secara langsung dari masyarakat dan aparatur desa 

serta tokoh masyarakat diKecamatan Buay Bahuga 

dengan melakukan wawancara menggunakan pertanyaan 

kepada masyarakat dan aparatur desa terkait tentang 

pelaksanaan program alokasi dana desa terhadap 

peningkatan keejahteraan masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan bersifat 

saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka 

yang dapat mendukung penulisan penelitian serta 

diperoleh dari literature yang relevan dari permasalahan, 

sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan 

untuk menganalisis secara tepat.
23

 Sumber data yang 

diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas, seperti : Al-Quran, Hadist, 

Buku-buku, Internet, dan lain sebagainya.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan-

kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak 

digeneralisasikan.
24

 Populasi merupakan keseluruhan 

objek penelitian.
25

 Populasi dari penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini: 

 

                                                 
22 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Mode Tekhnik, 

Tarsito, Bandung, 1994, hlm.134 
23 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Mode Tekhnik, 

Tarsito, Bandung, 1994, hlm.135 
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan 

Praktek, (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), h. 206. 
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan 

Praktek, (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), h. 130 
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Tabel 1.3 

Jumlah Populasi Penelitian 

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Buay Bahuga 

 

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

populasi dalam penelitian ini terdiri dari aparatur desa 49 

orang, tokoh masyarakat berjumlah 63 orang. Jadi jumlah 

populasi dalam penelitian ini yaitu 112 orang. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
26

 Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan 

dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai 

cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan 

agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
27

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dengan cara sampling non random atau sampling non 

probabilitas yaitu cara pengambilan sampel yang semua 

objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan 

yang sama untuk dipilih sebagai sampel.
28

 Cara penentuan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 

                                                 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan 

Praktek, (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), h. 109 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung; Alfabeta, 2009), h.116 
28 M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2, ( Jakarta; Bumi Aksara, 

2005), h. 91 

No. Desa Jumlah 

Aparatur 

Desa 

Jumlah Anggota 

Musyawarah 

Desa 

1. Bumi Harjo 15 orang 25 orang 

2. Suka Bumi 14 orang 20 orang 

3. Punjul Agung 10 orang 20 orang 

4. Nuar Maju 10 orang 18 orang 
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misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang 

apa yang kita harapkan, atau mungkin ia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi sosial yang diteliti.
29

 

Di Kecamatan Buay Bahuga terdiri dari 9 (sembilan) 

desa yang dijadikan populasi, tapi karena keterbatasan 

penulis dalam mengolah data maka penulis tidak 

menggunakan data secara keseluruhan untuk diolah. 

Tetapi untuk objektifitas data maka penulis menggunakan 

perwakilan sampel setiap desa yaitu aparatur desa dan 

anggota musyawarah desa yang mewakili masyarakat. 

Sampel ini diambil karena perencanaan program Alokasi 

Dana Desa merupakan hasil dari kesepakatan antara 

aparatur desa dengan tokoh masyarakat, oleh karena itu 

sampel diambil. Dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini: 

Tabel 1.4 

Jumlah Sampel Penelitian 

No. Desa Jumlah 

Aparatur 

Desa 

Jumlah Anggota 

Musyawarah 

Desa 

1. Bumi Harjo 2 orang 3 orang 

2. Suka Bumi 2 orang 3 orang 

3. Punjul Agung 2 orang 2 orang 

4. Nuar Maju 2 orang 2 orang 

Sumber: Data diolah pada tahun 2022 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur desa 8 

orang dan anggota musyawarah desa berjumlah 10 orang, 

jadi sampel dari penelitian ini berjumlah 18 orang. 

 

 

                                                 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,( Bandung; 

Alfabeta, 2014), h. 2. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut:  

a. Metode Observasi 

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
30

  

Dalam observasi penelitian menggunakan jenis 

observasi non partifasi, dalam observasi ini 

pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang 

diobservasi. Peneliti hanya menggunakan data- data yang 

sudah ada diwilayah Kecamatan Buay Bahuga.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal 

atau semacam percakapan memerlukan kemampuan 

responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya 

yang tepat.
31

 

Interview sebagai suatu proses tanya jawab lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, 

yang satu dapat melihat wajah yang lainnya dan 

mendengarkan suara dengan telinga sendiri, merupakan 

alat informasi langsung untuk berbagai jenis data-data 

sosial, baik yang terpendam (latent) maupun yang 

memanifies.
32

 

Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara 

bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah 

proses wawancara dimana interview tidak secara 

langsung mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok 

persoalan dari focus penelitian.
33

 Sedangkan wawancara 

                                                 
30 I Gusti Rai dan Bi Made Eka Mahadewi, Metodologi Penelitian Pariwisata 

dan Perhotelan, (Yogyakarta; CV Offset, edisi 1, 2015), h. 52 
31 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.105 
32 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.105-106 
33 Nasution, Metodologi Research (Yogyakarta; Andi, 1989), h. 217 
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bebas terpimpin adalah kombinasi dari wawancara bebas 

dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-

pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam 

proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.
34

  

Penentuan sumber data kepada orang yang 

diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih 

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu kepada orang-

orang yang dipandang paham situasi sosial tersebut.
35

 

Yaitu aparatur desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan 

Buay Bahuga.  

Penulis menggunakan metode ini sebagai pokok 

dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama 

yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di 

Kecamatan Buay Bahuga.  

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode 

lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya.
36

 Dokumentasi adalah mengumpulkan data 

melalui peninggalan penulis melalui beberapa arsip arsip 

dan juga termasuk buku buku tentang teori pendapat, dalil 

atau hokum hokum dan sebagainya yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan.
37

 Data-data yang 

dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung 

merupakan data sekunder, yang penulis peroleh dari 

berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan 

data berupa catatan, arsip, dan sebagainya yang 

berhubungan dengan hal hal yang berkaitan terhadap 

                                                 
34 Nasution, Metodologi Research (Yogyakarta; Andi, 1989), h. 65 
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,( Bandung; 

Alfabeta, 2014), h. 216 
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta; Rineka Cipta Ilmu, 

1992), h. 202 
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta; Rineka Cipta Ilmu, 

1992), h. 20 
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penelitian ini berupa data masyarakat, aparatur desa, dan 

pihak pihak yang terkait. 

5. Tekhnik Pengolahan Data 

Dalam proses penelitian, data merupakan sesuatu yang 

sangat penting. Dengan data itulah peneliti dapat menjawab 

permasalahan, mencari sesuatu yang menjadi tujuan 

penelitian, serta dapat membuktikan hipotesis penelitiannya.
38

 

Setelah melakukan penelitian, data yang telah terkumpul dari 

beberapa tahapan diatas akan dianalisis sebagaimana data 

tersebut diperoleh melalui wawancara dengan langkah 

langkah sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan 

sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
39

  

b. Klasifikasi  

Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan 

jenis dan penggolongan 

c. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil 

presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga 

memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik 

kesimpulan.
40

 

6. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematif data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.41  

                                                 
38 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,(Jakarta; Rineka Cipta, 2002), 

h. 126 
39 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung; Mandar 

Maju, 1996), h. 86 
40 Moersaleh dan Musanaf, Pedoman Pembuatan Skripsi, (Jakarta: Gunung 

Agung, 1981), h.72.  
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,( Bandung; 

Alfabeta, 2014), h. 2 
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Analisis data juga berarti proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam sebuah pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan 

kerja seperti yang didapatkan dari data. Analisis data 

dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kulitatif dan 

analisis kuantitatif. Perbedaan analisis bergantung pada sifat 

data yang dikumpulkan oleh peneliti. 

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode analisis kualitatif . analisis kualitatif merupakan 

penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk variable dan 

dianalisis tanpa menggunakan tekhnik statistic, dalam 

penelitian kualitatif langkah penelitian baru diketahui dengan 

jelas setelah penelitian selesai.
42

 

Analisis ini dilakukan dengan tujuan menyederhanakan 

hasil olahan data sehingga mudah untuk dibaca atau 

diinterpretasikan. Data yang dikelompokan dan diadakan 

kategori serta dilakukan klasifikasi sedemikian rupa sehingga 

data ttersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah. 

Analisis data dilapangan ini menggunakan model Milles 

dan Huberman. Milles dan Huberman, mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data yaitu data reduction, data display, conclusion drawing/ 

verification.
43

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Moersaleh dan Musanaf, Pedoman Pembuatan Skripsi, (Jakarta: Gunung 

Agung, 1981), h.75. 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,( Bandung; 

Alfabeta, 2014), h. 246 
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 Langkah-langkah analisis data ditunjukan pada gambar 

berikut
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data periode tertentu. Pada saat wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis terhadap  jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang telah diwawancarai telah 

dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga 

diperoleh data yang kredibel.  

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah 

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis 

menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari 

peristiwa-peristiwa yang konkrit, ditarik generalisasi-

generalisasi yang mempunyai sifat khusus.
45

 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif 

kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variabel 

                                                 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,( Bandung; 

Alfabeta, 2014), h. 246 
45 Sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid I, (Yogyakarta; Andi, 2002), h.42 
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yang diteliti sesuai dengan kondisi yang diteliti, sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya.
46

 

Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang 

akurat yang diperoleh dari masyarakat disetiap desa yang ada 

diKecamatan Buay Bahuga dengan aparatur desa yang 

berkaitan dengan alokasi dana desa melalui implementasi 

ekonomi produktif dengan kesejahteraan masyarakat. 

Kemudian dari data dan teori yang ada tersebut ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus yaitu pelaksanaan alokasi 

dana desa melalui implementasi ekonomi produktif dan 

kesejahteraan masyarakat.  

 

I. Tinjauan Pustaka 

Karya ilmiah dengan tema ADD dan kesejahteraan ada beberapa 

penulis temukan diantaranya:  

1. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Program Alokasi Dana 

Desa (ADD) 2016 dan Peningatan Kesejahteraan Masyarakat  

dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Padag 

cermin Kabupaten Pesawaran, Karya Anita Wulandari, 

Skripsi Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2017, 

dimana fokus kajian pada masalah bagaimana dampak positif 

dan negatif ADD terhadap kesejahteraan Masyarakat 

dikecamatan Padang Cermin 

2. Skripsi dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Alokasi 

Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam studi pada 

Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan Karya 

Rosnawati Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  tahun 

2015 Dimana Fokus kajiannya pada masalah bagaimana 

dampak positif dan negatif ADD terhadap kesejahteraan pada 

Kecamatan Negeri besar. 

3. Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 

PP RI No. 45 tahun 2015, PMK RI Nomor 93 TAHUN 2015, 

                                                 
46 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung; Mandar 

Maju, 1996), h. 352 
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PP RI Nomor 45 tahun 2015 SKB 3 menteri tahun 2015, 

fokus kajian penelitian ini adalah kurangnya pedoman umum 

penyelenggaraan pemerintah desa, Karya A. Saibani. 

4. Buku Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, 

Perencaan, Strategi dan Peluang, karya Muderajat Kuncoro 

Ph. D., (Erlangga, Jakarta, 2004) fokus kajian yaitu pada 

permasalahan perencanaan daerah diera otonomi, strategi 

pembangunan daerah, dan peluang pembangunan bisnis 

daerah. 

5. Jurnal Akbar Prabawa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan 

Tenggarong, Seberang Kutai Kertanegara, Jurnal Ilmu 

Pemerintah, Desember 2015 Pada Pengelolaan ADD dalam 

Pembangunan Desa.  

6. Tesis dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Luhur 

Kabupaten Wonosobo” karya Feni Yudanti Prasetyaningtyas, 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ekonomi 

1. Pengertian Ekonomi 

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu 

yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai 

kemakmuran (suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya, baik barang barang maupun jasa).
47

 Ilmu ekonomi 

mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam 

menentukan pilihan untuk menggunakan sumberdaya yang 

langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan 

kualitas hidupnya.
48

 Jadi ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang 

mempelajari perilaku masyarakat untuk mencapai kemakmuran 

dan meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

2. Pengertian Sistem Ekonomi 

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik 

dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi 

menurut Kyato Sherdan sebagai organisasi sosial yang terdapat di 

dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain 

sebagainya) yang bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas 

ekonomi dalam mendapatkan kebahagian. Menurut John F. Dua 

sistem ekonomi merupakan seluruh pranata (lembaga) yang hidup 

dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntunan untuk mancapai 

tujuan yang telah ditetapkan bukan satu lembaga atau instansi 

secara khusus. Suatu sistem akan memepengaruhi pola berfikir 

dan bertindak masyarakat yang ada dalam sistem tersebut dan 

akan menjadi norma di masyarakat.
49  

                                                 
47 Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan 

Analisis Empiris, (Bogor: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 

2013), h.4 
48 Pratama Raharja, et.al., Pengantar Ilmu Ekonomi 

(Mikroekonomi&Makroekonomi), (Jakarta:FFakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 

2008), h. 3 
49Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan 

Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.51  
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Lebih jelasnya sistem ekonomi diartikan sebagai cara 

sesuatu ekonomi disusun, dikawal dan dilaksanakan, merupakan 

bagian dari sistem sosial yang antara keduanya tidak bisa 

dipisahkan secara sembarangan. Sedangkan instansi (lembaga) 

dalam suatu sistem adalah organisasi baik formal maupun 

informal yang mengatur prilaku dan tindakan anggota masyarakat 

tertentu baik dalam melakukan kagiatan rutin maupun untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.
50

 

Dengan demikian system ekonomi dapat diartikan sebagai 

susunan organisasi ekonomi yang menetap dan teratur. Dalam 

system ekonomi dibaha pula mengenai persoalan pengambilan 

keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi masyarakat 

dalam mewujudkan tujuan nasional. 

 

3. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi 

Setiap sistem ekonomi didasarkan pada idiologi tertentu 

yang secara langsung menggariskan prinsip-prinsip ekonomi, 

memberikan landasan dan tujuan dalam berekonomi. Prinsip 

dalam sistem ekonomi sangat ditentukan oleh pandangan hidup 

yang dianut, ini tidak lain agar tujuan sistem dapat tercapai sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

Sebagaimana prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yang 

menjadikan kepemilikan kapital dan mekanisme pasar sebagai 

unsur utama dalam aktivitas ekonominya dapat berkembang pada 

masyarakat yang berpaham liberalis. Begitu juga pada sistem 

sosialis yang manjadikan kolektivitas serta mengabaikan 

kepemilikan individu sebagai prinsip, dapat berkembang pada 

masyarakat yang berpaham sosialis-komunis. 

Selain prinsip dalam sistem ekonomi, tujuan sistem 

ekonomi juga sangat ditentukan oleh bagaimana satu sistem 

tersebut mamandang dunia. Jika dipandang dari suatu sistem 

ekonomi bahwa dunia disediakan untuk sepenuhnya kepentingan 

manusia tanpa ada batasan-batasan norma, maka tujuan yang 

                                                 
50 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan 

Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.52 
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terbentuk hanyalah untuk kepuasan maksimum sebagaimana 

yang terdapat pada ekonomi kapitalis. 

Hal ini berbeda dengan apa yang ada pada sistem ekonomi 

islam, yang memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-

sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-

norma yang mengikat. Apa yang dimiliki oleh ciptaan Tuhan, 

tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas apa yang 

dilakukan dalam menggunkan sumber daya-sumber daya yang 

terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap 

berbagai permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan 

yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan 

dalam ekonomi umat.
51

 

 

4. Kebijakan Ekonomi 

Kebijakan ekonomi adalah suatu ketetapan yang memuat 

prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang 

dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan 

tertentu. Seperti kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik 

misalanya, meliputi semua kebijakan yang berasal dari 

pemerintah, seperti kebijakan tranportasi, komunikasi, pertahanan 

keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air 

bersih, listrik). Begitu juga dengan kebijakan sosial merupakan 

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang 

memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara 

melalui penyedian pelayanan sosial atau bantuan keuangan. 

Kebijakan ekonomi yang masuk kedalam kebijakan sosial, 

sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat.
52

 

Kebijakan ekonomi (economic policy), yaitu cara cara yang 

ditempuh atau tindakan tindakan yang diambil oleh pemerintah 

dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional 

guna mencapai tujuan tujuan tertentu. Masalah konkret yang 

                                                 
51 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan 

Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.53 
52 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan 

Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.54 
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dihadapi dalam kebijakan ekonomi ialah bahwa tujuan tujuan 

tersebut belum tentu dapat dicapai secara bersama sama sebab 

kerap kali usaha untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa sedikit 

banyak harus mengorbakan tujuan yang lain, misalnya untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan diperlukan investasi dalam 

jumlah yang besar.
53

 

Tetapi investasi besar besaran mudah menimbulkan inflasi 

dan memberatkan neraca pembayaran karena memperbesar 

impor. Demikian pula usaha usaha menstabilkan harga beras 

sering bertolak belakang dengan usaha memajukan sector 

pertanian dan pemerataan pendapatan bagi petani. Untuk 

menjawab tantangan itu memang diperlukan kebijakan. 

Kebijakan yang dibuat pemerintah harus bekerjasama dengan 

instansi lain atau yang terkait karena kebijakan yang diambil akan 

berimbas pada instansi lain. Kebijakan ekonomi yang dapat 

dilakukan antara lain menaikan tariff bea import bagi barang 

barang yang dinegara kita sudah tersedia sehingga masyarakat 

akan lebih memilih produk dalam negeri atau local, memberikan 

bantuan permodalan bagi produk produk yang memiliki 

keuanggulan kompetitif dan potensi dengan bunga yang ringan 

sehingga dapat menjangkau pasar dunia atau ekspor, dalam 

menjalankan kebijakan tersebut pemerintah dapat bekerja sama 

dengan bank bank pemerintah maupun bank swasta, dinas 

perpajakan, department ketenaga kerjaan (depnaker), dan lainnya. 

 

B. Ekonomi Islam 

1. Pengertian ekonomi islam 

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti 

ekonomi islam. Beberapa ekonom muslim berusaha 

mendefinisikan, tetapi hal itu tidak terlepas dari konteks 

permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan 

terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi islam. 

Adapun definisi-definisi tersebut antara lain: 

                                                 
53 Suci Wulandari, “ Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Lampung, 2019), h.8 
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a. Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At Tariqi (2004), 

menurutnya ekonomi islam adalah kumpulan prinsip-prinsip 

umum tentang ekonomi  yang kita ambil dari Al-Quran dan 

sunah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang 

kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. 

b. Muhammad Abdul Mannan (1993) mendefinisikan sebagai 

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. 

c. Metwally (1995), menurutnya ekonomi islam dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku 

muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang 

mengikuti Al-Quran dan sunah Nabi SAW, ijma, dan qiyas. 

d. Muhammad Syauqi Al Fanjari dalam At Thariqi (2004), 

bahwa ekonomi islam adalah suatu yang mengendalikan dan 

mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok 

islam dan politik ekonominya. 

Abdullah Abdul Husain at Thariqi (2004), mendefinisikan 

ekonomi ialam sebagai ilmu tentang persoalan yang terkait 

dengan mencari, membelanjakan, dan cara cara mengembangkan 

harta.
54

 Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 

30; 

ََلئَِنِة۟إِِّّيَ۟جاِعٌو۟فِي۟اْْلَْرِضَ۟خيِيفَةً۟ۖ۟قَاىُىا۟أَ۟ ََ  َوإِْذ۟قَاَهَ۟ربَُّل۟ىِْي

ِدَك۟ َْ َُّ۟سبُِّح۟بَِح ُِ اَءَ۟وَّْح ٍَ ۟يُْفِسُد۟فِيهَاَ۟ويَْسفُِل۟اىدِّ ِْ ٍَ تَْجَعُو۟فِيهَا۟

ُس۟ىََل۟ۖ۟قَاَه۟إِِّّي۟أَْعيَ۟ اَ۟ل۟تَعَْ۟وُّقَدِّ ٍَ ۟ ٌَُُ۟ ى َُ يَ  

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

Malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang 

khalifah dimuka bumi.” Mereka berkata “Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) dimuka bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal 

kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?” Tuhan brerfirman : “ Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

                                                 
54 Lukman Hakim, Prinsip Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Air Langga, 

2012), h. 7 
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Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dimuka 

bumi ini bukan membuat keruakan dengan sumber daya alam 

yang ada. Jadi ekonomi islam yaitu ilmu pengetahuan social yang 

mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai nilai 

islam. 

 

2. Dasar hukum Ekonomi Islam 

Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi 

syariah, Al-Quran juga memberikan hukum-hukum ekonomi 

yang sesuai tujuan dan cita-cita ekonomi islam itu sendiri. Al-

Quran memberikan hukum-hukum ekonomi yang dapat 

menciptakan kesetabilan dalam perekonomian itu sendiri.
55

 Dan 

hal ini tertuang pada Al-Qur’an surah Saba:24 

ٌْ۟ َُ۟ۙواَِّّآ۟اَْو۟اِيَّاُم ۟قُِوّ۟للّاٰ ٰىِتَ۟واْلَْرِضِۗ َٰ ۟اىسَّ َِ ٍِّ ۟ ٌْ ۟يَّْرُزقُُن ِْ ٍَ ۟قُْو۟

 ىََعٰيً۟هًُدي۟اَْو۟فِْيَ۟ضٰيو

ٍِ۟ بِْي ٍُّ  
Artinya: Katakanlah “Siapakah yang memberi Rezeki 

kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah: “Allah”, dan 

sesungguhnya Kami atau kamu (orang orang musyrik), pasti 

berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. 

Dari ayat diatas telah Allah jelaskan bahwa sesungguhnya 

rezeki yang manusia nikmati adalah limpahan nikmat dari Allah 

SWT. Allah Allah memberikannya dari sunatullah yang Allah 

tetapkan di langit dan dibumi. Sesungguhnya kemakmuran 

ekonomi manusia dimuka bumi tidak akan pernah terjadi jika 

tanpa adanya bantuan dan ketetapan dari Allah SWT. 

Hal hal yang dapat kita hayati dari hal hal berikut ini : 

a. Manusia tidak akan bias memakan dan meminum sesuai 

keingnan dan kebutuhannya juka Allah tidak menurunkan 

sunatullah dialam raya ini. 

b. Manusia tidak akan bisa panen bila tanpa ada keteraturan 

musim hujan dan musim panas yang Allah telah tetapkan. 

                                                 
55 Hukum Ekonomi Islam, (On-Line) tersedia di; 

http://www.islamcendikia.com/2014/02/hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-
hukum-al-quran.html (13 Januari 2019) 

http://www.islamcendikia.com/2014/02/hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-al-quran.html%20(13
http://www.islamcendikia.com/2014/02/hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-al-quran.html%20(13
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c. Manusia bisa melakukan bisnisnya dengan bahan baku yang 

didapatkan dari yang telah diciptaan Allah, tidak ada satu hal 

pun yang manusia dapat buat, kecuali manusia anya 

mengkreasikannya menjadi hal hal yang dibutuhkan. 

d. Perputaran uang dan harta yang dimiliki manusia tidak akan 

abadi, sedangkan rezeki yang Allah nilai bukan hanya harta, 

melainkan kesehatan, kasih sayang, ketaqwaan, dan lain 

sebagainya 

Hal hal diatas menunjukan bahwa dasar ekonomi islam 

adalah ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT, 

pelaksanaan rukun islam, nilai, dasar hukum islam fungsi 

iman kepada Allah SWT, sumber syariat islam, dan rukun 

iman. 

Ekonomi islam didasarkan pada ketauhidan, seluruh ktifitas 

ekonomi umat manusia dimuka bumi ini tidak akan dapat 

dilakukan jika Allah tidak menetapkan sunatullahnya.
56

 

 

3. Pengertian sistem ekonomi islam 

Sistem ekonomi islam merupakan system ekonomi yang adil 

dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul 

pada satu kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat.
57

  

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik 

dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. 

Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk 

membangun sistem ekonomi Islam sesuai dengan nilai-nilai 

budaya yang bersangkutan. setiap masyarakat menghadapi 

permasalahan ekonomi dan mereka harus memiliki sistem yang 

mampu mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, 

ini sangat diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan 

masyarakat lainnya. 

Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah , baik hal dalam 

jual beli, simpan pinjam, maupun investasi, seperti firman Allah 

                                                 
56 https://dalamislam.com/hukum -islam/ekonomi/dasar-ekonomi-islam 
57 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta; PT Raja Grafindo 

Persada), h. 11 
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dalam Al-Quran surah Al-Qasas :77 

Artinya; dan carilah pada apa ya    ۟ ۟ ۟۟ ۟

  ۟۟ ۟۟  ۟۟  ۟۟ ۟ ۟  ۟

۟  ۟۟۟۟   ۟۟ ۟۟۟۟۟۟  ۟

۟۟۟ 

ng telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 

negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari 

kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah 

kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukaiorang oran yang berbuat kerusakan. 

Sistem ekonomi islam merupakan system ekonomi yang adil 

dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul 

pada satu kelompok saja, tetapi tersebar keseluruh masyarakat.
58

 

System ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan tekhnik 

dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Oleh sebab itu, 

penting bagi seluruh masyarakat untuk membangun system 

ekonomi islam sesuai dengan nilai nilai budaya yang 

bersangkutan. Setiap masyarakat mengahadapi permasalahan 

ekonomi dan mereka harus memiliki system yang mampu 

mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, hal ini 

sangat diperlukan karena setiap masyarakat antara satu dan 

lainnya adalah berbeda. 

 

4. Nilai-nilai, Prinsip, dan Tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam 

Secara khusus, nilai-nilai dalam system ekonomi islam 

bersumber dari Al-Quran dan sunnah, yang menjadi dasar dari 

pandangan hidup islam. Selalu dipegang dalam menghadapi 

                                                 
58 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta:PT. Raja 

GrafindoPersada), h.11 
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perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua 

permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap 

tunduk dalam prinsip syari’at. 

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar 

dalam ekonomi islam yakni:
59

 

a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 

keberanian, dan konsistensi pada kebenaran. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-

Nahl:90 

۟ ۟۟۟   ۟   ۟ ۟۟ ۟ ۟

۟    ۟  ۟ ۟۟  ۟   ۟  ۟۟۟۟ 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran. 

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan berbuat adil dalam 

melaksanakan segala aspek kehidupan serta berbuat ihsan 

(keutamaan).  

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara 

hak dan kewajiban mereka. 

b. Pertanggungjawaban, menurut Sugeng Istanto, pertanggung 

jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang 

merupakan pehitungan atas semua hal yang terjadi dan 

kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang 

mungkin ditimbulkannya. Menurut hokum internasional 

pertanggung jawaban Negara timbul dalam hal Negara itu 

merugikan Negara lain. Pertanggung jawaban Negara dibatasi 

pada perbuatan yang melanggar hokum internasional. Perbuatan 

suatu Negara yang merugikan Negara lain tetapi tidak 

melanggar hokum internasional maka tidak menimbulkan 

                                                 
59 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan 

Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, ( Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2013), h. 62. 
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pertanggung jawaban, misalnya, perbuatan Negara menolak 

seorang warga Negara asing masuk ke wilayah negaranya,
60

 

untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas 

seorang khilafah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung 

jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemashlahatan. Juga memiliki tanggung jawab 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum 

bukan sejahtera secara pribadi atau kelompok tertentu. 

c. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat 

akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara 

individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya 

mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan 

hubungan horizontal secara seimbang. 

Perintah Allah untuk saling tolon menlong dan bekerja sama 

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qura’an surah Al-

Baqarah: 195 

  ۟۟۟۟ ۟  ۟  ۟ ۟  ۟۟   ۟۟ ۟

۟ ۟   ۟۟۟۟ 

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, 

dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang orang yang berbuat baik. 

Allah telah menjanjikan kepada manusia untuk 

memberikan imbalan yang lebih ketika ditunaikannya 

tanggung jawab social. Dalam ayat lain juga Allah telah 

melarang bagi manusia yang menimbun harta kekayaan karena 

hal ini akan menimbulkan adanya kesenjangan social diantara 

mereka. 

 Kewajiban bekerja tersebut menjadi tanggung jawab 

laki laki dewasa yang mamp, adapun perempuan tidak 

diwajibkan bekerja meski syara’ tidak mengahramkan 

                                                 
60 F, Soegeng Istanto,1994, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Penerbitan 

UAJ Yogyakarta), h. 77 
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perempuan untuk bekerja.nafkah bagi perempuan menjadi 

kewajiban suaminya atau ayahnya jika perempuan tersebut 

belum menikah. Nafkah bagi anak anak menjadi kewajiban 

ayahnya, nafkah ayah dan ibu yang sudah tua menjadi 

kewajiban anak laki lakinya yang sudah dewasa dan mampu, 

jika ayah dan ibunya membutuhkan nafkah. 

 

5. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi Islam 

Prinsip dan tujuan dalam sistem Ekonomi Islam, juga 

bersumber pada ajaran syar‟i yang dikembangkan dan dijabarkan 

lebih lanjut oleh para ulama dan candikiawan muslim. 

Sebgaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi 

Islam yang meliputi: 

a. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada 

Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai 

perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak 

hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun diiringi juga 

pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang 

dilakukan harus penuh dengan tanggung jawab.
61

 

b. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah dimukabumu 

melahirkan sikap berekonomi yang bener sesuai dengan 

tuntunan syar‟i, berekonomi semata-mata untuk 

kemaslahatan umat manusia, dan upaya mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini 

mangutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau 

bahkan kepentingan pribadi sekalipun. 

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip 

tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun 

karangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, 

profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, 

keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. 

Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujauan untuk 

menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin 
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terwujudnya tujuan syari’ah. Hal inilah yang membedakan secara 

jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak 

memberi tempat pada unsur keimanan.  

Tujuan syari‟ah akan menjiwai manusia untuk bertindak 

baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan 

terletak pada urutan pertama tak lain karena keimanan akan 

memberikan cara pandang terhadap dunia yang dapat 

mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti 

misalnya: perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia 

dan lingkungan sekitar. Sikap mental tersebut secara ekonomi 

akan mempengaruhi sifat kualitas, dan kuantitas kebutuhan 

material, dan cara pemenuhan kebutuhannya.
62

 

Menurut Abdul Manan (1993), landasan ekonomi Islam 

didasarkan pada tiga konsep Fundamental, yaitu kemimanan 

kepada Allah SWT (tauhid), kepempinan (Khalifah), dan 

keadilan (a‟dalah). Tauhid adalah konsep yang paling penting 

dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar 

pelaksanaan aktiviatas baik yang mencakup ibadah (abudilah) 

mahdah (berkait sholat, dzikir dan sebaginya), termasuk ekonomi 

(mu‟amalah), muasyarah, hingga akhlak.
63

 

Ekonomi yaitu bagian dari muamalah secara umum dalam 

konsep islam harus memperhatikan prinsip tauhid, khalifah dan 

keadilan (a‟dalah), yang harus berdampingan manakala akan 

mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera al-

falah.
64

 

Ekonomi Islam memandang bahwa keberadaan manusia dan 

sumber- sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan 

norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan 

Tuhan, tentunya akan melahirkan tanggung jawab atas apa yang 

dilakukan dalam menggunakan sumber daya-sumber daya yang 

terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap 
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permasalahan yang ada, dengan kebijakan- kebijakan yang 

berpihak kepada kemasalahatan dan menciptakan keadilan dalam 

ekonomi umat.
65

 

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan 

untuk memecahkan persoalan penting yang diahadapi suatu 

sistem ekonomi. Tak terkecuali masalah ADD yang merupakan 

salah satu sasaran kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk 

menciptakan keadilan dalam alokasi dana desa, sehingga tercipta 

keadilan sosial di masyarakat secara luas. 

 

C. Ekonomi Produktif 

Ekonomi produktif yang terdiri dari dua suku kata yaitu 

ekonomi dan produktif. Kata ekonomi dapat diartikan 

sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus ilmiah adalah 

segala usaha atau kegiatan manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya.
66

 

Sedangkan produktif artinya banyak menghasilkan dan atau 

mampu berproduksi.
67

 Jadi, ekonomi produktif dapat diartikan 

yaitu perbuatan atau kegiatan usaha dibidang ekonomi yang 

kegiatan usaha ini dapat dilakukan oleh rumah tangga dan atau 

kelompok usaha ekonomi gapoktan/koperasi/kud dan kelompok 

usaha lainnya untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan 

lapangan kerja dan sebagainya. 

Adapun model dari ekonomi produktif itu sendiri terdapat 

dalam Undang-undang No.20 tahun 2008, tentang usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM).
68

 

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang 
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perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha 

kecil. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kecil atau usaha besar dengan jumlah ekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan. 

Jenis usaha  perekonomian yang berkembang di Indonesia 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu usaha informal dan 

usaha formal. Usaha informal adalah sektor usaha yang tidak 

memiliki izin resmi dan status hukum dari oemerintah atau 

lembaga yang berwenang. Usaha seperti ini bisa juga bisa juga 

disebut usaha perorangan/perseorangan. Usaha ini timbul untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan lapangan kerja 

yang terus meningkat. Usaha formal adalah usaha yang memiliki 

izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lapangan yang 

berwenang. 

 

D. Belanja Negara 

1. Dana Perimbangan (DAU dan Bagi Hasil) 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun 

anggaran dalam APBN, peraturan presiden, dan peraturan 

menteri keuanganyang selanjutnya dituangkan dalam daftar isian 

pelaksanaan anggaran yang ditanda tangani oleh direktorat 
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jendral perimbangan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran 

atas nama menteri keuangan selau pengguna anggaran untuk tiap 

jenis transfer ke daerah dengan dilampiri rincian alokasi 

perdaerah.  

Merujuk pada pengertian dana perimbangan dalam undang 

undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang dana 

perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari 

pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.  

Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era 

otonomi ini memang seharusnya diatasi dengan peningkatan 

kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan 

yang ada didaerahnya. akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki 

tingat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga 

mengandalkan dan perimbangan ini . Hal ini sejalan dengan 

tujuan lahir dana perimbangan yang berdasarkan peraturan 

pemerintah no 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, 

menyatakan bahwa tujuan dana perimbangan adalah untuk 

membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga 

bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 

pemerintah antara pusat dan daerah serta ubtuk mengurangii 

kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. 

A. Dana Alokasi Umum (DAU) 

 Dana alokasi umum (DAU) dialokasikan untuk 

provinsi dan kabupaten atau kota , jumlah keseluruhan DAU 

ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari pendapatan dalam 

negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU 

antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari 

perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam 

hal penentuan proporsi yang dimaksud belum dapat dihitung 

secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan 

kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. 

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) 

memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula 
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dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum 

penyampaian Nota keuangan dan RAPBN tahun angaran 

berikutnya.menteri keuangan kemudian melakukan 

perumusan formula dan perhitungan DPOD dimaksud. 

Formula dan penghitungan DAU disampaikan oleh menteri 

keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN. 

DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan 

formula yang terdiri dari celah fiscal dan alokasi dasar. 

Celah fiscal merupakan selisih antara kebutuhan fiscal dan 

kapasitas fiscal.kebutuhan fiscal diukur dengan 

menggunakan variable jumlah penduduk, luas wilayah, 

indeks kemahalan konstruksi, produk domestic regional 

bruto perkapita, dan indeks pembangunan manusia. 

Sedangkan kapasitas fiscal diukur berdasarkan pendapatan 

asli daerah dan dana bagi hasil. Alokasi dasar dihitung 

berdasarkan jumllh gaji pegawai negeri sipil daerah. Data 

yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari 

lembaga statistic pemerintah dan/atau lembaga pemerintah 

yang berwenang menerbitkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam hal data yang dimksud  

tidak tersedia maka data yang digunakan adalah data dasar 

penghitungan DAU tahun sebelumnya. 

DAU atas dasar celah fiscal untuk suatu provinsi 

dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi dihitung 

berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan 

dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi 

merupakan perbandingan antara celah fiscal provinsi yang 

bersangkutan dan total celah fiscal seluruh provinsi. DAU 

untuk celah fiscal untuk seluruh kabupaten dihitung 

berdasarkan perkalian bobot kabupaten yang bersangkutan 

dengan jumlah DAU seluruh kabupaten. Bobot kabupaten 

merupakan perbandingan antara celah fiscal kabupaten yang 

bersangkutan dan total celah fiscal seluruh kabupaten. 

Kebutuhan fiscal daerah dihitung berdasarkan 

perkalian antara total belanja daerah rata rata dengan 

penjumlahan dari perkalian masing masing bobot variable 
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dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks 

kemahala konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan 

indeks produk domestic regional bruto perkapita. Kapasitas 

fiscal daerah merupakan penjumlahan dari pendapatan asli 

daerah dan DBH. 

Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiscal:
69

 

a. Daerah yang memiliki nilai celah fiscal lebih besar dari 

0, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah 

fiscal. 

b. Daerah yang memiliki nilai celah fiscal sama dengan 0, 

menerima DAU sebesar alokasi dasar. 

c. Daerah yang memiliki nilai celah fiscal negative dan 

nilai negative tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, 

menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah 

diperhitungkan nilai celah fiscal. 

d. Daerah yang memiliki nilai celah fiscal negative dan 

nilai negative tersebut sama atau lebih besar dari alokasi 

dasar, tidak menerima DAU. 

e. Dalam hal yang dimaksud tidak tersedia, maka 

penghitungan DAU untuk daerah otonom baru 

dialokasikan setelah undang undang pembentukan 

disahkan. Penghitungan DAU untuk daerah otonom 

baru dilakukan setelah tersedia data celah fiscal dana 

lokasi dasar untuk derah baru tersebut. 

f. Dalam hal data yang dimaksud tidak tersedia, maka 

penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara 

proporsional dengan daerah induk. Dalam hal ini 

penghitungan ini menggunakan data jumlh penduduk, 

luas wilayah, dan belanja pegawai. 

Kelebihan penerimaan Negara dari minyak bumi dan 

gas bumi yang ditetapkan dalam APBN perubahan 

dialokasikan sebagai DAU tambahan. DAU tambahan 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas 
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dasar celah fiscal. Alokasi DAU perdaerah ditetapkan 

dengan peraturan presiden. Alokasi DAU tambahan 

ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. DAU 

disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas 

umum Negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran 

DAU dilaksanakan setiap bulan masing masing sebesar 1/12 

dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tatacara 

penyluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut 

dengan peraturan meteri keuangan. 

Transfer dana perimbangan ke daerah adalah dana yang 

bersumber dari anggaran pendapatan db belanja Negara 

(APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana 

perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian, 

transfer kedaerah ditetapkan dalam APBN, peraturan 

presiden, dan peraturan menteri keuangan (PMK) yang 

selanjutnya dituangkan dalam daftar isian pelaksanaan 

anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh direktorat jendral 

perimbangan keuangan selaku selaku kuasa pengguna 

anggaran atas nama menteri keuangan selaku pengguna 

anggaran atas nama menteri keuangan selaku pengguna 

anggaran untuk tiap jenis transfer ke daerah dengan 

dilampiri rincian alokasi perdaerah. 

B. Dana Bagi Hasil (DBH) 

  Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari 

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari DBH pajak 

dan DBH sumber daya alam. 

 DBH pajak merupakan bagian daerah yang berasal 

dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea 

perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak 

penghasilan Pasal Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan 

Pajak Penghasilann Pasal 21 (PPh Pasal 21). Yang dimksud 

dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Peghasilan terutang 
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oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri bedasarkan 

ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, keculi 

pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 

ayat (8). Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan 

imbangan 10% untuk pemerintahan (pusat) dan 90% untuk 

daerah. 

 

2. Program Alokasi Dana Desa (ADD) 

  Program/perencanaan (planning) yaitu fungsi dasar 

(fundamental) manajemen, karena organizing, staffing, directing, 

dan controling pun harus terlebih dahulu direncanakan. 

Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan ini ditunjukan pada 

masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya 

perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan 

diketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu 

relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan 

direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah 

“memilih”,  artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk 

mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa 

alterntif, perencanaanpun tidak ada. Perencanaan merupakan 

kumpulan dari beberapa keputusan.
70

 

Program dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan 

sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam 

ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. 

Sedangkan menurut pendapat Kunarjo program didefinisikan 

secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang 

mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-

proyek. 

Perencanaan menurut Williams, perencanaaan adalah 

proses untuk mengantisipasi dan mengubah sesuatu ang belum 

terjadi, melihat jauh ke depan, mencari solusi yang optimal, yang 

dirancang untuk meningkatkan dan idealnya memaksimalkan 
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manfaat pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan 

hasil yang diprediksi. 

Sementara itu menurut Jones program adalah terjemahan 

dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi 

dari energi-energi dan sumber-sumber daya lainnya di dalam 

lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern. 

Namun kita sebagai umat muslim memiliki 

pandangan yang lebih bijak dan relevan daripada pendapat pakar 

perencanaan tersebut. Islam mengajarkan kita tentang studi 

perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran adan As-

sunah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita 

untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, 

begitupun dengan perencanaan.
71

  

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al- An’am:38) 

 ۟۟  ۟۟ ۟ ۟۟ ۟  ۟ ۟ ۟  ۟۟ ۟

  ۟۟   ۟۟ ۟۟ ۟ ۟ ۟ ۟۟۟۟ 

Yang artinya Dan tiadalah bintang bintang yang ada di 

bumi dan burung burung yang terbang dengan kedua sayapnya, 

melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan 

sesuatupun dalam Al- Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka 

dihimpunkan. 

Dari ayat tersebut dapat kita ambil makna yang tersirat, 

bahwasannya setiap makhluk hidup memiliki aktivitasnya masing 

masing, dan setiap akti itas tersebut akan dicatat dalam kitab amal 

perbuatan. Dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar akan 

dicatat secara rinci dan detail oleh malaikat. Dan kelak buku 

amalan tersebut akan menjadi saksi di Yaumul Hisab. Untuk itu 

perlu adanya perencanaan dalam melakukan suatu aktivitas, 

karena manusia berbeda dengan hidup lainnya, manusia 

memulikiaktivitas yang dinamis, berbeda dengan tumbuhan dan 
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hewan. Karena manusia dibekali oleh akal pikiran, hal ini 

merupakan factor yang membedakan manusia dengan maakhluk 

hidup lainnya dialam dunia.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan 

bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan 

dengan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia dan 

menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program 

harus memiliki karakteristik antara lain yaitu: (1) program harus 

mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur, 

(2) program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk 

mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran, 

(3) program dapat dihitung secara analisis cost benefit. Jadi 

kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat 

diukur outputnya. Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari 

berbagai macam. Menurut Munir, bahwa program tidak hanya 

mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, 

durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas  

tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam: 

a. Ruang Lingkup 

Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, 

kelompok, atau terbatas pada tempat dan kelompok tertentu. 

Beberapa program mungkin terpencar pada beberapa tempat 

dengan perhatian pada suatu hal tertentu. 

b. Ukuran (Size) 

Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin 

ribuan bahkan jutaan orang. 

c. Durasi  

Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, 

bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya. 

d. Kejelasan Dan Spesifikasi Program Input 

Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara 

ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih 

banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan. 

e. Kompleksitas Tujuan 

Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan 

perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain 
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dengan tujuan  yang lebih komplek dan lebih sulit untuk 

didefinisikan dan diukur. 

f. Kebaruan Program 

Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir 

pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik 

kebiasaan yang ada. 

Model kesesuaian ini akan dapat berjalan dan berhasil 

seperti yang diharapkan,apabila di dalam proses pelaksanaan 

terhadap program Menurut Kuncoro memenuhi tiga kriteria, 

yaitu: 

a. Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa 

yang dibutuhkan olehkelompok-kelompok sasaran 

dengan apa yang ditawarkan oleh Program 

ini,dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan 

mendapatkan manfaat dari apayang ditawarkan oleh 

program, sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi. 

b. Pengalokasian ADD kesesuaian antara keputusan-

keputusan organisasipelaksana program dengan sarana 

untuk mengungkapkan kebutuhankelompok sasaran 

untuk meminta pelayanan program, ini mengacu 

padarealisasi pelayanan program bagi kelompok 

sasaran, seperti kegiatan PKK,pembinaan anak dan 

remaja, kegiatan gotong royong, belanja perlengkapan. 

c. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan 

berkesinambungan, dinamis,secara sinergis dan 

mendorong keterlibatan semua potensi, seperti 

partisipasijaringan kerja dan keadilan. Program ADD 

merupakan salah satu kebijakan publik yang 

dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Pesawaran 

sebagai implementasi program pemerintah yangtertuang 

dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 tentang Desa, program ADD ini sebagai suatu 

program tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai. 

Adapun tujuan program ADD, sebagaimana tertuang 

dalam petunjuk teknis program ADD, yaitu: 
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1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam 

melaksanakanpelayanan pemerintah, pembangunan dan 

masyarakat sesuai kewenangannya. 

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan 

kemasyarakatan di desa dalamperencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 

partisipatifsesuai dengan potensi desa. 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan 

bekerja daankesempatan berusaha bagi masyarakat 

desa. 

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong 

masyarakat. 

Program ADD merupakan paket kegiatan yang 

bertujuan membantu pemerintah desa, yang mempunyai 

prinsip pengelolaan sebagai berikut, yaitu: 

a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam APBDesa. 

b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan 

melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. 

c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara administratif, teknis dan hukum. 

d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

hemat, terarah dan terkendali.
72

 

 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan 

ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan 

bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupatenkota untuk desa paling sedikit 10 % setelah 

dikurangi dana alokasi khusus.
73 

Dibagi untuk setiap desa 

secara proposional merupakan alokasi dana desa. Sedangkan 

                                                 
72 http://www.academia.edu/5218236/Jurnal_Alokasi_Dana_Desa 
73 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, pasal 72 ayat 1&4 
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pengelolaan keuangan ADD diatur dalam peraturan pemerintah 

menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2015 pedoman 

pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat (1) dan (2) 

pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD 

setiap tahun anggaran, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari 

dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana 

alokasi khusus.
74

 

Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang 

Alokasi Dana Desa terdapat pada Undang undang Nomor 32 

tahun2004 tentang pemerintah daerah, pasal 212 ayat 3 

mengenai keuangan desa dan sumber pendapatan desaterdiri 

atas: 

a. Pendapatan asli desa 

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota 

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 

daeraah yang di terima kabupaten/kota 

d. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga 

Pengelolaan ADD mengacu pada asas: 

a. Asas merata 

Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang 

sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi 

Dana Desa Minimum (ADDM); dan 

b. Asas adil 

Asas adil adalah besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot 

Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel 

tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi 

ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan 

dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut alokasi dana desa 

proporsional. Besarnya prosentase perbandingan antara asas 

                                                 
74 A. Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

(Jakarta; Bea Media Pustaka, 2015), h. 58. 
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merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, 

adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per 

seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% 

(empat puluh per persen) dari jumlah ADD.
75

 

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai 

program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Tujuan alokasi dana desa adalah: 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi 

kesenjangan. 

b. Meningkatkan perencaaan dan penganggaran 

pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

c. Meningkatkan pembangunan infrastuktur pedesaan. 

d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan sosial 

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan sosial. 

e. Meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat desa 

dalam rangka meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi 

masyarakat.   

f. Mendoroang peningkatan pemberdayaan dan 

gotongroyong masyarakat. 

g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa 

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
76

 

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa 

bagian yang tak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa 

dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana 

desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara 

terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, 

semua kegitan harus di pertanggungjawabkan secara 

administratif, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana 

desa dipergunakan secara terarah, ekonomis efisien, efektif, 

                                                 
75 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU, Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 97 Ayat 2. 
76 Chabib soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: 

Fokus Media, 2014), h.62 
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berkeadilan dan terkendali. 

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi 

dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana 

pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, 

penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang 

dibuthkan masyarakat desa yang diputuskan melaluai 

musyawarah desa.
77

 

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima desa 

30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk biaya 

operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, 

sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat 

desa. Dari 30% (tiga puluh per seratus) alokasi dana desa 

dipergunakan untuk oprasional penyelenggaraan pemerintah 

desa dan BPD seperti: biaya oprasional desa, biaya 

oprasional BPD, biaya oprasional tim penyelenggara alokasi 

dana desa. Dari 70% (tujuh puluh per seratus) dipergunakan 

untuk masyarakat seperti: pembangunan sarana dan 

prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, 

kesehatan dan pengurus utama gender, pemberdayaan 

ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan 

kemiskinan dan batuan keuangan kepala lembaga masyarakat 

desa. BUMDesa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi 

masyarakat desa, serta bantuan keuangan pada lembaga yang 

ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, 

Limnas dan sebagainya.
78

 

Sedangkan mekanisme pencairan dana penyaluran alokasi 

dana desa yaitu: 

a. Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap 

dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan. 

b. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada 

bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi 

yang ditentukan. 

                                                 
77 Chabib soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: 

Fokus Media, 2014), h.16 
78 Chabib soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: 

Fokus Media, 2014), h.16 
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c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila 

penggunaan pada pencairan pertama adalah 

dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara 

teknis dan dasar hukum. 

d. Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua 

dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas 

daerah ke rekening kas desa. 

e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada 

pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) 

dialakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1. Bendahara desa mengajukan surat permintaan 

pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekertaris 

desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan dana 

(RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana 

sebelumnya. 

2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) 

berkas kelengkapan SPP dan apabila telah 

dijnyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan 

surat perintah membayar (SPM) yang di tanda 

tangani oleh kepala desa. 

3. Bendara desa telah menerima SPM dan surat 

rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang 

kas desa pada Bank yang ditunjuk. 

4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa 

dibukukan kedalam buku kas umum (BKU) untuk 

selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegitan 

disertai dengan bukti penerimaan. 

 Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu: 

1. Terdapat 8 tujuan ADD yang bila disimpilkan secara 

umum ADD bertujuan meningkatkan aspek 

pembangunan baik sara fisik maupun non fisik dalam 

rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk 

pemberdayaan dan taraf hidupnya. 

2. Asas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, 

akuntabel, dan partisipatif.  Hal ini berarti ADD harus 
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dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, 

dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus 

melibatkan peran serta aktif segenp masyarakat 

setempat. 

3. ADD merupkan bagian yang integral (satu 

kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan 

pelaporannya. 

4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk 

belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% 

untuk belanja pemberdayaan masyarakat. 

5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan 

APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas 

kegiatan kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD. 

Laporan ini terpisah dari pertanggungjawabaan 

APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalin dan 

monitoring serta bahan evaluasi bagi pemerintah 

daerah. 

6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD 

dibentuk tim fasilitasi kabupaten/kota dan tim 

pendamping kecamatan dengan kewajiban sesuai 

tingkatan dan wewennangnya. Pembiayaan untuk tim 

yang dimaksud dinggarkan dalam APBD dan diluar 

untuk anggaran ADD. 

 

4. Faktor pendorong pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Faktor pendukung pengalokasian Alokasi Dana Desa meliputi: 

a. Dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar desa pemerintah 

Kabupaten telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku 

panduan untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana 

Dea (ADD). Buku pedoman tersebut menjadi acuan 

pemerintah desa didalam melaksanakan Alokasi Dana Desa 

(ADD). Dengan adanya peraturan tersebut, maka 

menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten peduli terhadap 

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayahnya. 
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b. Kualitas sumber daya manusia 

Aparat pemerintah desa memiliki cukup pengetahuan di 

bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki 

keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional 

kegiatan desa. Selain itu, aparat desa juga memiliki loyalitas 

yang cukup tinggi terhadap tugas tugas yang diembannya. 

c. Masyarakat ikut menyumbangkan ide atau pemikiran 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan 

d. Masyarakat ikut bergotong royong dalam kegiataan 

pengelolaan ADD yang ada di desa 

 

5. Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa (ADD) 

a. Kurangnya kesesuaian perencanaan 

Rendahnya sikronisasi antara perencanaan di tingkat 

desa dan kecamatan pelaksanaanya pengelolaan alokasi 

dana dea (ADD) di desa telah mengalami kesulitan. 

Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan ditingkat desa 

dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa 

untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Terbukti dengan 

masih ada beberapa jalan di desa yang masih rusak 

dikarenakan belum tersentuk alokasi dana desa (ADD) 

yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat 

kecamatan yang tidk sesuai dengan di tingkat desa. 

b. Jumlah alokasi dana desa (ADD) 

Sebagai penunjang operasional administrasi 

pemerintah masih terbatas berdasarkan peryataan dari 

aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih di 

anggap belum mencukupi juga tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek 

vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, 

perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaran 

alokasi dana desa (ADD) di desa ini dengan tujuan agar 

berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik 

dan tepat sasaran. 
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c. Kurangnya intensitas sosialisasi 

Alokasi dana desa (ADD) pada masyarakat 

berdasarkan pernyataan dari beberapa warga desa yang 

mengungkapkan ketidak tahuan mereka tentang alokasi 

dana desa (ADD) terlihat bahwa sosialisai terhadap 

masyarakat mengenai alokai dana desa (ADD0 masih 

sangat minim. Hal ini akan membuat hal pemahaman 

warga terhadap alokasi dana desa (ADD) juga sangat 

kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak 

warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan alokasi 

dana desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama 

masa pelaksanannya. Dengan kurangnya pemahaman 

warga akan alokasi dana desa (ADD) maka warga juga 

akan sulit memahami tugsnya dalam turut berperan serta 

dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini 

menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan 

masyarakat. 

 

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pengertian kesejahteraan 

 Kesejahteraan secara bahasa: aman, sentosa, dan makmur, 

sehingga kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan, dan 

kemakmuran.
79

  

Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan menjelaskan bahwa 

kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhn atau keperluan 

yn bersifat jasmani dan rohani, baik dari luar hubungan kerja yng 

secra langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi 

produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 

sehat.
80

 Kesejahteraan masyarakat adalah ukuran hasil 

pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih 

baik yang meliputi:
81

 

                                                 
79 W.J.S.Purwadinata, Pengertian Kesejahteraan Manusia, (Bandung: Mizan, 

1996), h. 126 
80 Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 31 
81 Rudi Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta; UUP STIM 

YKPN, 2012), h.145 
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a. Meningkatkan kemampuan dan pemerataan distribusi 

kebutuhan dasar makanan, perumahan, kesehatan, dan 

perlindungan.  

b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, 

pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap 

budaya dan nila-nilai kemanusiaan. 

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial 

dari individu dan bangsa.  

Menurut Kolle dalam bukunya bintarto, kesejahteraan dapat 

diukur  dari berbagai aspek kehidupan yaitu: 

a.Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti 

kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya 

b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti 

kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya 

c.Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti 

fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya 

d. Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti moral, 

etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.
82

 

 

2. Pengertian kesejahteraan masyarakat 

 Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperhatian 

tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari 

standar kehidupan masyarakat.
83

  

 Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat 

menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup 

masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan 

terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, 

perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat 

produktivitas masyarakat.
84

 

 Menurut soedarsono, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi 

ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam 

                                                 
82 Bintaro, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, (Jakarta:Ghalia 

Indonesia, 1989) h. 54 
83 Bintaro, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, (Jakarta:Ghalia 

Indonesia, 1989) h. 146 
84 Todaro P Michael, Smith C Stephen, Pembangunan Ekonomi di Dunia 

Ketiga, Edisi Indonesia, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 2003, h. 19 
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perekonomian yang mengatur aktivitas dari semua pihak dan 

pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan 

ekonomi tersebut. 
85

 

 Pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut : 

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.
86

 Kebutuhan material 

merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan, 

dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. 

Adapun spiritual untuk memenuhi kewajiban beragama serta 

mencari arti dan tujuan hidup. Permasalahan kesejahteraan 

social yang berkembang saat ini menunjukan bahwa ada 

masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari 

pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang 

mengalami hambatan pelaksanaan fungsi social sehingga tidak 

dapat menjalnikehidupan secara layak dan bermartabat.dalam 

memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada umumnya 

terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya 

kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: 

1. Social ekonomi rumah tangga masyarakat 

2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar 

kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat 

3. Potensi regional yang mempengaruhi perkembangan 

struktur kegiatan produksi 

4. Kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja 

produksi dan pemasaran pada skala regional dan global 

Kesejahteraan dalam pembangunan social ekonomi tidak dapat 

didefinisikan hanya berdasarkan konsep materi dan hedonis saja 

tetapi memasuki tujuan tujuan kemanusiaan dan kerohanian, 

                                                 
85 Todaro P Michael, Smith C Stephen, Pembangunan Ekonomi di Dunia 

Ketiga, Edisi Indonesia, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 2003, h. 145 
86 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, 

diakses  pada http://Kemsos.go.id, 13 Januari 2019, Pukul 22.37 WIB 

http://kemsos.go.id/
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oleh sebab itu konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada 

terpenuhinya kebutuhan  material - duniawi, melainkan juga 

berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual. 

 

3. Indikator kesejahteraan masyarakat  

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai 

indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran 

ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan 

sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator 

kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan 

menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya 

diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek ketidak 

sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya 

kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Bokerman 

membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok yaitu: 

1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat 

kesejahteraan didua negara dengan memperbaiki cara 

perhitungan pendapatan nasianal yang dipelopori Collin 

Clark, Gilbert, dan Kravis. 

2) Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan 

masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan 

perbedaan tingkat harga disetiap negara. 

3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat 

kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak 

bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan 

konsumsi.
87

 

Adapun menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi 

sebagai ilmu pengetahuan social mempelajari masalah 

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai nilai 

islam.
88

 

1) Bappenas 

 Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan 

                                                 
87 Rudi Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah(Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 

2012), h. 149 
88 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), h. 10 
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proporsi pengeluaran rumah tangga (Bapennas, 2000). 

Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding 

atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk 

kebutuhan  bukan pokok. Sebaliknya rumahtangga 

dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok 

lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk 

kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai 

rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih 

randah. 

2) Biro Pusat Statistik 

 Menurut BPS ada 14 (empat belas) kriteria untuk 

menentukan keluarga dan rumahtangga miskin seperti 

luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, 

sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan 

bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, 

susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam 

setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk 

berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala 

keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah dijual 

dengan nilai minimal Rp.500,00.- seperti sepeda motor 

kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang 

modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka 

dikatakan sebagai rumah tangga miskin tidak sejahtera.  

 Badan pusat statistik (BPS) menyebutkan tentang 

latar belakang informasi mengenai konsep dan istilah 

yang digunakan dalam statistik kesejahteraan sosial 

diantaranya adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, 

daerah perkotaan atau pedesaan, probabilitas bayi mati 

sebelum mencapai usaia 1 tahun keluhan masyarakat 

terdapat kesehatan, imunisasi, pasien rawat inap, status 

gizi, narapidana, aksi dan korban kejahatan, luas lantai, 

mendengarkan radio, membaca koran/surat kabar, serta 

menonton televisi. 

Berdasarkan beberapa definisi indikator kesejahteraan 

terdapat indikator kesejahteraan yang meliputi: 
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1) Tingkat pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh 

masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah 

tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. 

Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk 

konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan 

lainnya yang bersifat material.
89

 

2) Komposisi pengeluaran 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu 

indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. 

Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya 

proporsi pengeluaran untuk mengkonsumsi makanan 

terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat 

memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga 

tersebut. Rumah tangga dan proporsi pengeluaran lebih 

besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah 

tangga yang berpenghasilan rendah. Senakin tinggi 

tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi 

pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh 

pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan 

semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk 

makanan jauh lebih kecil dibandingkan presentase 

pengeluaran untuk non makanan.
90

 Rata-rata pengeluaran 

rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola 

konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga 

yang bersangkutan. 

3) Pendidikan  

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan 

anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar 

anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri 

                                                 
89 Tinjauan Pustaka Tentang Teori Kesejahteraan Sosial, terdapat di ; 

http://repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2019, Pukul 23.20 WIB 
90 Tinjauan Pustaka Tentang Teori Kesejahteraan Sosial, terdapat di ; 

http://repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2019, Pukul 23.20 WIB 

http://repository.usu.ac.id/
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tidak dengan bantuan  orang lain. Sebagian besar 

masyarakat modern memandang lembaga pendidikan 

sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial 

pemerintahan bersama orang tua telah menyediakan 

anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-

besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan 

bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional 

yang berupa nilai-nilai luhur yang harus di lestarikan 

seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin 

kewajiaban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-

norma yang berlaku, jiwa pratriotisme dan sebagainya. 

Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa 

takwa kepada Allah yang maha esa. Meningkatkan 

kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, 

sosial, budaya, dan dan pertahanan keamanan secara 

tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada 

individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional. 

Pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai 

fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) fungsi sosialisasi, (2) 

fungsi kontrol sosial, (3) fungsi pelestarian budaya, (4) 

fungsi reproduksi budaya, (8) fungsi difusi kultural, (9) 

fungsi peningkatan sosial, dan (10) fungsi modifikasi 

sosial.
91

 

Menurut BPS pendidikan dapat diukur melalui 

beberapa indikator yaitu: angka atau huruf, angket 

partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan 

angka putus sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan 

semakin baik. Dan semakin rendah angka putus sekolah 

semakin baik dan keadaan suatu daerah dan sejahtera, 

karena distribusi bantuan pemerintah merata. Angka 

partisipasi sekolah merupakan ukuran sumber daya 

sistem pendidikan terhadap usia sekolah. Angka tersebut 

memperhitungkan adanya perubahan pendudukan 

                                                 
91 Wujadji, Sosiologi  Pendidikan, (Jakarta: P2LPTK, 1988), h. 31-42 
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terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di 

sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid 

lebih menunjukan perubahan jumlah murid yang mampu 

ditampung disetiap jenjang sekolah. Sehingga, nilai 

presentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai 

semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan 

tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya 

jumlah penduduk usai sekolah yang tidak diimbangi 

dengan ditambahnya insfrastruktur sekolah serta 

peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi 

sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin 

rendah. 

4) Kesehatan  

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah 

tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut 

BPS: 

 

1. Keluhan kesehatan 

2. Proses kelahiran 

3. Kelahiran 

4. Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan 

5. Imunisasi 

6. ASI 

7. Mengobati sendiri 

8. Obat tradisional 

9. Berobat jalan 

10. Tidak termasuk dalam berobat jalan 

11. Rawat inap 

5) Perumahan  

Dalam data statistik perumahan masuk dalm 

konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi 

perumahan menurut BPS: 

1. Bangunan Fisik 

2. Status Penguasaan Rumah 

Dari pemikiran-pemikiran diatas maka pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang 
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mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. 

Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan 

mampu membaawa korelasi positif pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu 

pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh 

aset bangsa. Hasil dari pembangunan tersebut dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata 

dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian 

kerja berkembang. 

 

D.  Konsep Islam Tentang Kesejahteraan Masyarakat  

1) Pengertian Kesejahteraan (Falah) Dalam Ekonomi Islam 

Al-falah secara bahasa bermakna Zhafarah bima yuridh 

(kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al-falah artinya 

menang, keberuntungan dengan mendapat kenikmatan akhirat. 

Dalam pengertian libera, falah adalah kemuliaan dan 

kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.
92

 

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mu’minun ayat 1-6: 

 ۟  ۟  ۟۟ ۟ ۟ ۟ ۟۟  ۟۟۟۟۟

  ۟ ۟۟ ۟ ۟۟۟ ۟  ۟ ۟   ۟ ۟

۟۟۟  ۟۟ ۟ ۟۟۟۟۟۟  ۟۟ ۟

 ۟ ۟  ۟  ۟ ۟۟۟۟۟ 

Artinya:” Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

beriman, yaitu orang-orang yang khusyu‟ dalam sembahyang. 

Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan 

perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang 

menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga 

kemaluannya. Kecuali terhadap istra-istri atau budak yang 

                                                 
92 Pusat Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI), h. 2. 
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mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada 

tercela”. 

Istilah falah menurut islam diambil dari kata-kata Al-

Quran, yang sering dimaknai sebagai  keberuntungan jangka 

panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang 

aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek 

spiritual.
93

  

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Muhyiddin 

Quradaghi, secara istilah al-falah berarti kebahagiaan dan 

keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari 

segala sisi dan dimensi (komprehensif) dalam seluruh aspek 

kehidupan.
94

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka falah bisa diartikan 

sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan 

kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat 

lahir dan batin, yang bisa ia rasakan didunia dan diakhirat kelak. 

Tidak ada ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan 

karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.  

Pendefinisian islam tentang kesejahteraan mencakup dua 

pengertian:
95

 

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi 

yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta 

mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri dari 

unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah 

menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian 

pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. 

Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan 

diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.  

b. Kesejahteraan didunia dan diakhirat, sebab manusia tidak 

hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga dialam setelah 

kematian  atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan 

                                                 
93 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, h.2. 
94Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, Al-Falah fi al Kitab wa as 

Sunnah, terdapat di http://www.qaradaghi.com, diunduh pada 12 Januari 2019, Pukul 

10.00 WIB. 
95 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), h.4. 
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materi didunia ditunjukan dalam rangka untuk memperoleh 

kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat 

dicapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, 

sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih 

bernilai dibandingkan kehidupan dunia.  

Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, 

yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta 

kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, 

falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, 

kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi.
96

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa masalah 

kesejahteraan social sejalan dengan misi Islam itu sendiri, miai 

inilah sekaligus menjadi miai kerasulan Nabi Muhammad SAW, 

sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Anbiya :107 

 

 ۟  ۟۟ ۟ ۟۟۟ 

Artinya: Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.97 

Dari isi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran 

islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan social. 

Hubungannya dengan Allah misalnya (habl min Allah wa habl 

min an-nas). Demikiian pula anjuran beriman selalu diiringi 

dengan anjuran melakukan amal shaleh, yang didalamnya 

termasuk mewujudkan kesejahteraan social. Upaya mewujudkan 

kesejahteraan social merupakan misi khalifah yang dilakukan 

Nabi Adam As. Kesejahteraan social didambakan Al-Quran 

tercermin disurga yan dihunioleh Adam dan istrinya sesaat 

sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan dibumi. 

Masyarakat yang mewujudkan bayangan bayangan surge itu 

adalah masyarakat yang berkesjahteraan. 

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar 

dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, 

                                                 
96 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), h.4. 
97 Departement Agama RI h. 331 
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kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, dan bahkan 

lingkungan. Hal ini sesuai kesejahteraan surgawi dapat 

dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada 

Adam.
98

 

Ayat tersebut jelas bahwa sandang, pangan, dan papan yang 

di istilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan 

kepanasan semuannya telah terpenuhi disana. Terpenuhi 

kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan 

Masyarakat. 

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat 

melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atau usaha 

yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor- faktor produksi 

yang dimiliki. Jika Faktor- faktor produksi tersebut di 

manfaaatkan secara optimal maka pendaptan masyarakat dapat di 

tingkatkan. 

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi utama menurut 

AL-Qur‟an adalah alam dan kerja manusia produksi merupakan 

perpaduan harmonis antara alam dengan manusia.
99

 

Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari: Perjuangaan 

mewujudkan dan menumbuhkan Kesuburan aspek-aspek akidah 

dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang 

akan lahir masyarakat seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir 

dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian beliau yang 

sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. 

Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az- Zahra, dan lain-

lain.kemudian lahir dari keluarga itu Abu Bakar Ash-Sidik r.a 

dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian 

seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuknya masyarakat 

yang seimbang antara keadilan dan kesejahtraan masyarakat: 

a. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu 

menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak 

mungkin jiwa akan merasa ketenangan apabila kepribadian 

                                                 
98M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an Tafsir Maudhu “I atas Berbagai 

Persoalan Umat”( Bandung: Mizan:1996), h. 127  
99 Nasution, Mustapa Edwin, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 

(Jakarta:Kencana), h. 109 
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terpecah. 

b. Kesadaraan bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, sekali 

usaha maksimal adalah pilihan terbaik yang selalu 

mengandung hikmah, karena itu Allah memerintahkan 

kepada manusia berusaha semaksimal mungkin, kemudian 

berserah diri kepadanya, 

c. Setiap pribadi bertanggungjawab untuk mensucikan jiwa dan 

hartanya, kemudian keluarganya, dan memberikan perhatian 

secukupnya terhadap pendidikan anak- anak dan istrinya baik 

dari segi jasmani maupun rohani. Tentunya tanggungjawab 

ini mengandung konsekunsi keuangan dan pendidikan. 

d. Menyisikan sebagian hasil usahanya untuk menghadapi masa 

depan, sebagian lain (yang tidak mereka nafkahkan itu) 

mereka tabung untuk menciptakan rasa aman mengahadapi 

masa depan, diri , dan keluarga. 

e. Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, serta 

masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut 

sebagaimana halnya setiap kewajiban melahirkan hak-hak 

tertentu yang sifatnya adalah keserasian dan keseimbangan 

diantara keduannya. Sekali lagi kewajiban dan hak tersebut 

tidak terbatas pada bentuk penerimaan maupun penyerahan 

harta benda. Tetapi mencangkup seluruh aspek kehidupan. 

 Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang 

berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk setiap anggotanya yang berpotensi. Setiap 

insan harus memperoleh perlindungan, jiwa, harta, dan 

kehormatannya. Jangankanmembunuh, mengejek dengan 

sindiran halus, atau sembutan yang tidak senonoh, 

berprasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan 

sebagainya. Semuanya dilarang dengan tegas, karena semua itu 

dapat menimbulkan rasa takut tidak aman maupun kecemasan 

yang mengantarkan kepada tidak terciptannya kesejahteraan 

masyarakat lahir dan batin yang didambakan.
100

 

                                                 
100 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta :PT Raja Grafindo 
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 Dari beberapa definisi diatas maka kesejahteraaan 

dalam padangan islam bukan hanya dinilai dari ukuran material 

saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material; seperti 

terpenuhinya kebutuhan spritual, terpeliharannya nilai-nilai 

moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam 

pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera itu 

terpenuhinya dua kriteria: pertama, terpenuhinya kebutuhan 

pokok individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, 

pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan 

terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan 

manusia. 

 Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan dapat di 

kendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan 

sodakoh, dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut 

maka kebutuhan setiap individu seperti: sandang, pangan, dan 

papan dapat terpenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu 

keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, 

dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan 

dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan 

jasmani dan rohani. Komitmen islam yang demikian mendalam 

terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep 

sejahtera (falah) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan 

pokok islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, sebab 

kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melali 

realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani 

dari personalitas manusia.
101

 

 Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk 

sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan 

kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat lima kali 

sehari dalam islam adalah wajib dalam jamaah, sedenikian pula 

pergi ziarah haji kemekkah wajib bagi yang mampu. Orang 

islam diwajibkan untuk shalat lima kali sehari tetapi juga 

diberitahukan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka dan 
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berdagang setelah shalat.
102

 Islam mengakui kesejahteraan 

individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling 

melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing 

dan bertentangan antar mereka.
103

 

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nila-

nilai dasar dalam ekonomi yakni:
104

 

a.Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, keberanian, dan konsisten pada kebenaran. 

b. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan 

alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku 

ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku 

ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan 

kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, 

bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.  

c.Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat 

akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara 

individu dan masyarakat, karena islam hanya mengajarkan 

hubungan horizontal ini secara seimbang.  

Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potensi 

dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk 

mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. 

Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi namun 

kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. 
105

 

Kesejahteraan dalam pandangan islam tidak hanya dinilai 

dari ukuran material saja, tetapi dinilai juga dari ukuran non-

material seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, 
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terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan 

sosial.
106

 

Agar kesejahteraan dimasyarakat dapat terwujud, 

pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, 

baik dasar/primer, sekunder (the need/half), maupun tersier (the 

commendable/tahsini), dan pelengkap (the huxury/kamili). 

Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti 

pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat 

saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan 

kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan 

dengan syari’ah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang 

sejahtera.
107

 

 

2) Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi 

Islam 

Dalam ekonomi islam memberikan penjelasan bahwa 

kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan 

pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak 

nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral 

dan material.
108

 

Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi 

sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.
109

 

Salah satu cara menguji realisasi tujuan tujuan tersebut adalah 

dengan : 

1. Melihat tingkat persamaan sosialdan pemenuhan 

kebutuhan dasar bagi semua 

2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha 

bagi masyarakat 

                                                 
106 Ilyas Alimuddin, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, diakses pada 

http://makasar.tribunnews.com, Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 14.30 WIB. 
107 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 89 
108 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta:PT. Raja 

GrafindoPersada), h.21 
109 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta:PT. Raja 

GrafindoPersada), h.10 

http://makasar.tribunnews.com/


 

 

 

 

72 

3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan 

kekayaan 

4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang 

tinggi 

5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang 

tidak dapat diperbarui, atau ekosistem yang dapat 

membahayakan kehidupan. 

Adapun cara lain untuk menguji realisasi tujuan 

kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat 

perwujudan solidaritas keluarga dan social yang dicerminkan 

dalam tingkat pertanggung jawaban bersama dalam masyarakat, 

khususnya terhadap anak anak, usia lanjut, orang sakit, orang 

berkebutuhan khusus (difable), fakir miskin,keluarga 

bermasalah dan penanggulangan kenakalan remaja, criminal, 

dan kekacauan social. 

Berlandaskan kerangka dinamika social ekonomi islam, 

suatu pemerinahan harus menjamin kesejahteraan masyarakat 

dengan menyediakan lngkungan yang sesuai untuk aktualitas 

pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal 

ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi 

kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam 

jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa mencapai puncak 

kemakmuran dari segi materi, akan tetapi kejayaan tersebut 

tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu 

dan social sangat lemah, terjadi desintegrasi keluarga, 

ketegangan social, dan anomie masyarakat meningkat, serta 

pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan sebagaimana 

porsi semestinya. 

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam 

merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi 

masyarakat yang sebagaimana masih berada pada garis 

kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia 

secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat 

setiap individu mampu mempergunakan kemampuan yang 

artistic dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut 

dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing masing. Hal 
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ini tidak akan dapat dicapai apabila tingkat pengangguran dan 

emi pengangguran yang tinggi masih berlangsung. 

Tujuan ekonomi Islam menciptakan kehidupan manusia 

yang aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, Islam 

menganjurkan manusia bekerja dan berusaha. Bekerja dan 

berusaha dilakukan oleh manusia diletakan Allah pada 

timbangan kebaikan menurut teori Islam, kehidupan-kehidupan 

terbagi menjadi dua unsur materi dan spritual yang satu sama 

lain saling membutuhkan antara lain 

a. Unsur Materi 

Kenikmatan yang disediakan Allah dibumi berupa 

rizki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini 

secara wajar, islam memperbolehkan manusia 

memanfaatkan nikmat dunia dan batas-batas yang dihalal-

Nya dan yang menjauhi yang haram. Al-Qur’an 

menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, beberapa 

nikmat dalam kehidupan antara lain: 

1.  nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari 

kelezatan daging buah, susu, madu, air, dan lain lain. 

2. Nikmat pakaian dan perhiasan 

3. Nikmat tempat tinggal 

4. Nikmat kendaraan 

5. Nikmat rumah tangga 

 

b. Unsur Spiritual 

Sesungguhnya pondasi kebahagian kehidupan terletak 

dikedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan hati, jika 

manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesunggahnya, 

ia tidak akan memperoleh dengan mengumpulkan harta 

sebanyak-banyaknya.
110

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Hud: 61 
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۟ ۟ ۟  ۟ ۟۟ ۟  ۟ ۟ ۟ ۟۟

۟ ۟  ۟۟ ۟  ۟۟ ۟     ۟ ۟

   ۟۟  ۟۟۟ ۟۟۟ ۟۟۟۟۟

Artinya : Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara 

mereka shaleh. Shaleh berkata :”Hai kaumku, sembahlah 

Allah sekali kali bagimu tidak ada Tuhan selain Dia. Dia 

telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya (726)karena itu mohonlah 

ampunanNya, kemudia bertobatlah kepadanya. 

Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmatNya) lagi 

memperkenankan (doa hambaNya). 

Maksud dari ayat ini adalah manusia yang percaya 

Allah, sebagai khalifah itu bertugas membangun dan 

memakmurkan bumi ini sesuai dengankonsep yang 

ditetapkan oleh yang menugaskan (Allah), atas dasar ini 

dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Quran 

adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok 

sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba 

Allah dan khalifahNya guna membangun dunia ini sesuai 

dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. 

Maksud dari manusia sebagai pemakmur bumi adalah 

karena manusia itu diciptakan dari tanah yang diambil dari 

bumi, maka sepatutnya manusia yang bahan utamanya 

tanah untuk menjaga dan memakmurkannya, sebagai tanda 

pengahargaan atas asal usul terciptanya mereka.dengan 

kekuasaan yang diberikan kepadanya manusia harus 

mampu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada 

mereka dalam hal hal yang menyebabkan bumi itu tetap 

terjaga dan makmur. Sebaliknya jika manusia itu dengan 

kekuasaannya merusak dan menyalahgunakan kekuasaan 

yang diamanahkan kepadanya maka secara tidak langsung 

manusia telah menghina asal usul dari mana mereka 
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diciptakan. Allah SWT memperhatikan eksistensi manusia 

di muka bumi setelah memperoleh cukup pengetahuan 

maka Allah SWT menetapkan manusia sebagai eksistensi 

yang kreatif, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran 

surah Al-Hud ayat 61 “Dan dia yang menciptakan kamu 

dari bumi (tanah) dan menugaskan kamu untuk 

memakmurkan). 

Atas dasar surat Al-Hud ayat 61 ini , Quraish shihab 

menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membina 

manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu 

menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan 

khalifahNya, guna membangun dunia ini sesuai dengan 

konsep yang ditetapkan Allah. Manusi yang dibina adalah 

makhluk yang memiliki unsur unsur material dan 

immaterial. Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu dan 

pembinaan jiwanya menghaslkan kesucian dan etika, 

sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan 

keterampilan. Dengan penggabungan unsur unsur tersebut 

terciptalah makhluk dwi dimensi dalam satu keeimbangan 

dunia dan akhirat, serta ilmu dan iman.dasar pemikiran 

diatas tentu menuntut mat manusia untuk menempatkan 

aspek penguasaan ilmu pengetahuan menjadi penting 

sehingga pendidikan dalam hal ini tidak saja menjadi 

rekomendasi islam yang bersifat normative-doktriner, akan 

tetapi menjadi investasi bagi umat manusia untuk 

menentukan masa depannya, baik jangka pendek (dunia) 

maupun jangka panjang (akhirat). 

 

3) Kiat-Kiat Mencapai Kesejahteraan Masyarakat 

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, 

dibutuhkan program-program yang bagus dalam 

menjalankannya, salah satunya adalah melalui Program Alokasi 

Dana Desa (ADD), program ini adalah program yang 

dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan 

yang dititik beratkan kepada pencapaian kesejahteraan dan 
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kemandirian masyarakat pedesaan. Berikut ini beberapa 

langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain: 

1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. 

2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. 

3) Pengekfetifan fungsi dan peran pemerintah lokal. 

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial 

dasar dan ekonomi berkelanjutan masyarakat. 

5) Pengembangan jaringan kemitraan masyarakat.  
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