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NEGARA, KONSUMSI DAN PENGELUARAN 

PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN 

EKONOMI INDONESIA 

 

Oleh: 

 

Annisa Munfaati 

 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia ketika dilanda covid-19 

mengalami penurunan, perlu dilakukan pemulihan ekonomi upaya 

yang dilakukan dengan memperbaiki keadaan internal negara tentu 

membutuhkan banyak dana yang digunakan sebagai sumber 

pembiayaan dan pengeluaran. Akan tetapi Jumlah alokasi pengeluaran 

pemerintah yang meningkat selama tahun penelitian yang ditunjukkan 

dengan peningkatan jumlah deficit anggaran belanja Negara, 

Ditambah lagi dengan adanya utang negara sebagai penutup deficit 

anggaran, serta adanya bantuan dari zakat, dana zakat dipergunakan 

untuk alokasi konsumsi yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan yang dapat memicu pertumbuhan 

Ekonomi. Namun pada realitasnya menunjukkan bahwa upaya 

tersebut tidak berhasil dimana jumlah input sudah di besarkan namun 

output tidak memberi hasil yang maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh 

zakat, konsumsi, utang negara dan pengeluran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2018-2020. Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, BI, 

dan Kementerian Keuangan melalui laporan instansi yang 

terpublikasikan yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda 

dengan bantuan Program E-Views 10. 

Hasil penelitian ini secara simultan menunjukan bahwa zakat, 

utang Negara, konsumsi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2018-2020 

dengan signifikansi sebesar 0.000. Sedangkan uji parsial menunjukan 

bahwa zakat, utang Negara, pengeluaran pemerintah tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia periode 

2018-2020. Sedangkan konsumsi secara parsial berpengaruh negative 

terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia periode 2018-2020.  

Koefisien determinasi Adjusted     sebesar 0,506 atau 50,6%. 



 

 
iii 

Artinya, kemampuan variabel bebas yakni variabel zakat, utang 

Negara, konsumsi dan pengeluaran pemerintah dalam menjelaskan 

variabel dependen yakni pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 

2018- 2020 adalah sebesar 50,6% dan sisanya 49,2% dipengaruhi 

variabel lainnya diluar model yang tidak menjadi kajian penelitian 

dalam tesis ini. 

Kata Kunci : Zakat, Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi 
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MOTTO 

 

 

                   

                

   

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. 

 

(QS. At Taubah ayat 103) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan pertumbuhan 

ekonomi secara signifikan hingga angka yang dicapai adalah 

negatif hal  ini perlu dilakukan pemulihan ekonomi sehingga 

perekonomian Negara menjadi lebih baik. Sebagai Negara dengan 

mayoritas muslim sudah seharusnya    permasalahan ekonomi dapat 

terselesaikan dengan menggunakan skema filantropi yang Islam 

miliki. Jika dikategorikan berdasarkan tingkat pendapatan 

bahwasanya Indonesia mempunyai kluster atau tingkat pendapatan 

berbeda-beda yang kemudian kemampuan tersebut digunakan 

untuk mengakomodasi seberapa besar potensi filantropi yang dapat 

diperoleh.
1
 

Data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

bahwasannya penduduk dalam kategori menengah kebawah pada 

September 2020 berjumlah 27,55 juta jiwa yang artinya mengalami 

sebuah peningkatan yang banyaknya mencapai 2,76 juta jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
2
 Berdasarkan hal 

tersebut maka akan sangat mempengaruhi besaran tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sendiri sehingga sangat di 

butuhkan upaya pemulihan ekonomi dengan melibatkan filantropi 

Islam sebagai salah satu instrument penunjangnya. Upaya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilakukan 

dengan memperbaiki keadaan internal Negara mulai dari 

infrastruktur hingga pendapatan masyarakat, dalam mencapai 

tersebut Negara tentu membutuhkan banyak dana yang digunakan 

                                                      
1 Udin Saripuddin,”Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi”, Jurnal 

Bisnis dan Manajemen Vol.4 No.2 (Desember, 2016) 
2 Bisnis.com 2021, Pemerintah Tekan Angka Kemisikinan hingga 9,2 

Persen Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "2021, Pemerintah Tekan 

Angka Kemisikinan hingga 9,2 Persen ", Klik selengkapnya di sini: 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20210221/9/1358930/2021- pemerintah-tekan-angka-

kemisikinan-hingga-92-persen. 
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sebagai sumber pembiayaan dan pengeluaran.
3
 Dana tersebut 

dipakai dalam memenuhi kebutuhan konsumsi baik rumah tangga 

maupun pemerintahan sebagaimana dalam konsep pertumbuhan 

ekonomi ditinjau dari aspek pengeluaran bahwa konsumsi 

mempunyai kontribusi terhadap nilai pertumbuhan ekonomi, sebab 

dari pengeluaran yang dialokasikan untuk konsumsi maka aktivitas 

ekonomi akan berjalan sehingga menggerakkan perekonomian.
4
 

Terlihat pada Tabel 1.1 memperlihatkan jika  Selama 

triwulan I tahun 2018  hingga triwulan II 2020 pertumbuhan 

tertinggi dicapai pada triwulan II tahun 2018 yaitu sebesar 5,27 dan 

jika ditinjau sebelum adanya pandemi yaitu pada triwulan I 2018 – 

triwulan III 2019 stabilitas pertumbuhan ekonomi berada pada angka 

pertumbuhan ekonomi 5 parsen. Fluktuasi tersebut tidak terlalu 

signifikan perubahan yang terjadi, namun akhir tahun 2019 yang 

merupakan tahun tersebarnya virus corona di Indonesia 

menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan 

pertumbuhan ekonomi hingga pada saat awal tahun 2020 turun 

hingga 2 persen, penurunan yang signifikan tersebut tidak terhenti 

pada triwulan pertama tahun 2020, di triwulan berikutnya 

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang 

mencapai angka -5.31 persen. 

  

                                                      
3 Xuan Changyong, Sun Jun, abd Yan Chen, “Foreign Debt, Economic 

Growth and Economic Crisis”, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade 

Studies Vol.5 No.2 DOI:10.1108/175444011211233534 (2012), h.157 
4 Swaramarinda dan Indriani, “Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan 

Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indoneisa”, Econosains 

Jurnal online Ekonomi dan Pendidikan Vol.9 No.2 DOI: 

10.21009/Econosains.0092.01(2011), h.95-105 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi sebelum 

dan era   Pandemi Covid-19 tahun 2018-2019 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi 

2018 I 5,06 

2018 II 5,20 

2018 II 5,17 

2018 III 5,18 

2018 IV 5,05 

2019 I 5,00 

2019 II 5,02 

2019 III 5,10 

2019 IV 2,9 

2020 I -5,31 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2020 

Berputar 180 derajat pertumbuhan ekonomi yang dialami 

oleh Indonesia menyebabkan perekonomian menjadi tidak 

seimbang dan kondisi ekonomi masyarakat semakin buruk ketika 

banyak orang kehilangan sumber pendapatannya. Dikarenakan 

jumlah pendapatan masyarakat mengalami penurunan maka 

dampak yang terjadi yaitu penurunan jumlah konsumsi 

rumahtangga. Sehingga antara konsumsi dan pertumbuhan 

ekonomi mempunyai hubungan searah. 

Berdasarkan perkembangan konsumsi rumahtangga di 

Indonesia 2018-2020 maka dapat tergambar pada grafik berikut: 
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Tabel 1.2 

Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga 2018-2020 

Tahun Pertumbuhan Konsumsi ( %) 

2018 Q1 5,14 

2018 Q2 5,25 

2018 Q3 5,14 

2018 Q4 5,16 

2019 Q1 5,15 

2019 Q2 5,14 

2019 Q3 5,24 

2019 Q4 5,16 

2020 Q1 3,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2021 

Berdasarkan pada tersebut diatas bahwasanya pertumbuhan 

konsumsi rumah tangga di Indonesia selama 2018-2020 mengalami 

fluktuasi dan cenderung tetap pada angka 5% akan tetapi pada 

tahun 2020 konsumsi rumahtangga mengalami penurunan yang 

signifikan dimana konsumsi yang terjadi berada pada angka 

kisaran 3%. Penurunan konsumsi ini mempunyai sebab dan akibat 

dimana penyebab utama konsumsi turun adalah terjadinya 

penurunan pendapatan masyarakat, disisi lain bahwa penurunan 

konsumsi ini karena dipengaruhi daya beli mayarakat yang 

semakin turun sehingga menyebabkan terjadinya kelesuan 

ekonomi dan bahkan ketika hal tersebut terjadi secara berterusan 

akan menimbulkan peningkatan jumlah kemiskinan dan 

ketimpangan pada masyarakat.  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Afiftah 

et.al bahwaanya pengeluaran yang dialokasikan untuk konsumsi 

punya pengaruh yang positif dan juga sangat relevan pada 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi ini mampu 

memperbaiki perekonomian dimana pada saat itu ketika konsumsi 

mengalami peningkatan maka perekonomian sedang berjalan.
5
 

                                                      
5 Ari Tri Afiftah, Whinarko Juliprijanto, Rian Destiningsih, “Analisis 

Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1988-2017”, jurnal 

DINAMIC : Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 2 
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Adanya pandemi corona menunjukkan bahwa konsumsi rumah 

tangga mengalami penurunan hal itu dapat menggambarkan 

perekonomian Indonesia sedang mengalami kesulitan, meskipun 

petumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh konsumsi saja 

namun andil konsumsi pada pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh besar.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada penelitian 

Hidayat dan Astute bahwasanya perekonomian sebagian besar 

ditunjang oleh keadaan konsumsi masyarakatnya. Ketika konsumsi 

menunjukkan peningkatan maka hal tersebut dapat berdampak 

positif pada kondisi ekonomi Negara tersebut.
6
 Keadaan penurunan 

konsumsi yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun 

maka untuk mengembalikan keadaan ekonomi yang optimal sebagai 

andil pemerintah untuk memulihkan keadaan maka hal yang dapat 

dilakukan yaitu dengan membuat sebuah program bantuan 

langsung kepada masyarakat yang terdampak, disisi lain juga 

pemerintah menghabiskan banyak dana untuk keperluan 

penanganan wabah corona. 

Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa Negara 

Indonesia  mengalami defisit APBN, dimana pada awal tahun 

penelitian defisit yang dicapai yaitu sebesar -317 Triliun rupiah 

dan di tahun berikutnya mengalami peningkatan defisit sebesar 35 

triliun rupiah, sedangkan pada tahun selanjutnya hingga pada akhir 

tahun penelitian menunjukkan bahwa defisit yang terealisasi yaitu 

sebesar 308 triliun rupiah. Meskipun Negara Indonesia menganut 

paham kebijakan anggaran defisit dimana kebijakan yang dipilih 

Negara Indonesia yaitu sistem belanja lebih besar dari penerimaan 

negara yang bertujuan untuk ekspansi kegiatan ekonomi dalam  

rangka menuju Negara maju, namun praktik dalam mencukupi 

defisit tersebut didapat dari sumber utang Negara. 

Berdasarkan penelitian Changyong et.al menunjukkan 

bahwa utang Negara dapat digunakan sebagai instrument pemicu 

                                                      
6 Firman Hidayat dan Romla puji Astuti, Analisis Tingkat Konsumsi 

Masyarakat Terhadap Kondisi Ekonomi di Kota Cirebon”, Jurnal Inovasi: Jurnal 

ekonomi keuangan dan manajemen Vol. 17 No.1, (2021) 
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pertumbuhan ekonomi, sebab uang tersebut dapat dipergunakan 

sebagai suntikan dana yang dapat ditujukan untuk perbaikan 

infrastruktur dan keadaan ekonomi Negara terutama pasca terjadi 

krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian diberbagai aspek 

menjadi terdampak, sehingga keadaan ekonomi yang semula 

mengalami kelesuan akibat krisis, dapat disegarkan kembali dengan 

dana tersebut dan gairah ekonomi dapat bangkit kembali oleh 

karena itu utang ini dapat dijadikan stimulus tumbuhnya ekonomi.
7
 

Sejalan dengan penelitian tersebut menurut Shittu
8
 dan 

Akram
9
 bahwa utang negara dapat membantu Negara dalam 

mengatasi permasalahan ekonomi sebab utang tersebut 

dipergunakan dalam hal yang produktif yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Negara. Namun menurut  Mensah dan 

Allotey penting untuk diperhatikan bahwa dalam penggunaan 

utang Negara tidak boleh melebihi batas kemampuan bayar, terlebih 

Indonesia merupakan Negara berkembang yang harus membatasi 

penggunaan utang meskipun utang tersebut dipergunakan untuk 

kebutuhan perekonomian Negara dalam perbaikan ekonomi, batas 

maksimal yang perlu diperhatikan yaitu 50- 80% dari PDB 

Negara, jika melebihi persentase tersebut maka Negara akan 

mengalami kesulitan dalam membayar bahkan dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
10

 

Disisi lain bahwa utang Negara menurut Shittu et.al 

mempunyai hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan 

terjadi hubungan kausalitas antara keduanya, sehingga utang 

Negara menurut penelitiannya dapat memperburuk perekonomian 

suatu Negara karena menjadi tidak fokus dalam mencapai 

peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan harus memikirkan 

                                                      
7 Ibid Changyong, Jun, and Chen.  
8 Waliu Olawale Shittu and others, “Modelling External Debt – Growth 

Nexus: How Relevant Is Governance”, Journal of Financial Crime Vol.27 No.4 DOI: 

10.1108/JFC-05-2020- 0078 (2020), h. 40 
9 Naeem Akram, “Is Public Debt Hindering Economic Growth of the 

Philippines”, International Journal of Social Economics Vol.42 No.3 DOI: 

10.1108/IJSE-02-2013-0047 (2015), h.202 
10 Lord Mensah and others, “What Debt threshold Hampers Economic 

Growth in Africa”, International Journal of Development Issues Vol.19 No.1 DOI: 

10.1108/IJDI-03-2019-0056 (2019), h.25-40 
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bayar utang Negara tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi 

menjadi terhambat oleh hutang itu sendiri.
11

 Penelitian lain yang 

menunjukkan bahwasannya ada hubungan yang negatif diantara  

utang negara dan pertumbuhan ekonomi yaitu Dipeitro dan 

Anoruo,
12

 Chen and Li
13

 yang menyimpulkan bahwa utang Negara 

disisi lain dapat dipergunakan untuk memenuhi pos-pos yang 

mengalami kekurangan finansial yang berguna untuk 

mengembalikan keadaan ekonomi Negara, namun disisi lain dapat 

menimbulkan dampak baru yaitu rendahnya kemampuan Negara 

terhadap membayar utang tersebut. 

Berdasarkan pada data berikut menunjukkan bahwa fluktuasi 

perkembangan  utang Negara Indonesia yang cenderung pada 

penurunan utang, dimana tahun 2020 merupakan tahun capaian 

utang terendah yaitu sebesar 351,9 triliun rupiah jika di bandingkan 

dengan utang sebelumnya yang mencapai lebih dari 370 triliun 

rupiah. Ini menunjukkan bahwa APBN Indonesia dengan kebijakan 

anggaran defisit Negara, sumber pendanaan lain yang digunakan 

yaitu utang dan ini merupakan langkah yang dilakukan Indonesia 

dalam menstimulus ekonomi karena hutang tersebut dialokasikan 

untuk membiayai pembangunan dan perekonomian Indonesia 

sehingga diharapkan dapat tumbuh. 

  

                                                      
11 Waliu Olawale Shittu, Sallahuddin Hassan and Muhammad Atif Nawaz, 

“The Nexus Between External Debt, Corruption and Economic Growth: Evidence 

from Five SSA Countries”, African Journal of Economic and Management Studies 

Vol.9 No.3 DOI: 11.1108/AJEMS-07-2017- 0171 (2018), h.319 
12 William R. DiPeitro and Emmanuel Anoruo, “Government Size, Public 

Debt and Real Economic Growth: a Panel Analysis”, Journal of Economic Studies 

Vol.39 N0.4 DOI:10.1108/014435812112555620 (2012), h. 410. 
13 Shiyi Chen and Wang Li, “Local Government Debt and Regional 

Economic Growth in China”, China Political Economy Vol.2 No.2 DOI: 

10.1108/CPE-10-2019-0028 (2019), h.330 
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Tabel 1.3 

Statistik Perkembangan Utang Indonesia 2018-2020 

Tahun Total Hutang ( T ) 

2018 372 

2019 373,9 

2020 351,9 

Sumber : Kementerian Keuangan 2021 

Pada dasarnya selain utang Negara terdapat sumber lain 

seperti penerimaan pajak yang dapat digunakan oleh Negara untuk 

keperluan perbaikan ekonomi, dimana menurut Olaoye et.al 

menyebutkan bahwa sebagian dana yang masuk ke Negara 

dipergunakan untuk alokasi pembenahan ekonomi dan memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sehingga pengeluaran pemerintah ini memberi dampak yang positif 

terhadap keadaan perekonomian Negara, sebab dana yang ada 

dipergunakan untuk keperluan stimulus ekonomi supaya menjadi 

tergerak.
14

 Sedangkan pada studi sebelumnya dengan 

mengggunakan metode Panel Vector Autoregresive (PVAR), 

Olaoye juga mengungkap bahwa pengeluaran administrasi tidak 

mempengaruhi perkembangan keuangan dan tidak ada hubungan 

kausalitas satu arah atau dua arah, sehingga konsekuensi dari 

penelitian ini adalah bahwa pengeluaran administrasi tidak 

memberikan hasil bagi perkembangan ekonomi negara.
15

 Sejalan 

dengan penelitian tersebut bahwa menurut Olaoye and Afolabi 

                                                      
14 Olumide Olusegun and other, “Re-Examining the Government 

Expenditure-Growth Nexus in ECOWAS Countries”, Journal of Economic and 

Administrative Sciences Vol.36 No.4 DOI : 10.1108/jeas-12-2018-0140 (2020), h. 

277-301 
15 Olumide Olusegum Olaoye, Monica Orisadare, and Ukafor Ukafor Okorie, 

“Government Expenditure and Economic Growth Nexus in ECOWAS Countries”, 

Journal of Economic and Administrative Sciences, Vol.36 No.3 DOI : 10.1108/jeas-

01-2019-0010 (2019), h. 204 



 9 

menyatakan bahwa apabila pengeluaran pemerintah tidak 

memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi Negara, hal tersebut diindikasikan sebab 

sebagian besar alokasi dana yang dikeluarkan tidak tepat sasaran 

dan tingkat efisiensi penggunaan dana tidak terkendali sehingga 

dana yang dipergunakan tidak tersasar dengan baik dan tidak 

memberikan hasil yang maksimal dalam pertumbuhan ekonmi 

Negara.
16

 

Berdasarkan pada table 1.4 dibawah ini bahwa pada tiap-tiap 

tahunnya, Indonesia mengalami peningkatan penerimaan pajak dan 

di tahun 2020 merupakan puncak  penerimaan pajak yang mencapai 

1.861,8 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya yang berada di bawah 1.650 triliun rupiah. 

Meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan namun pada 

dasarnya dengan kebijakan anggaran defisit Negara, total 

pengeluaran pemerintah jauh melebihi angka pendapatan tersebut 

sehingga pada akhirnya tetap pada angka defisit. Meskipun 

demikian bahwa pengeluaran pemerintah tersebut ditujukan untuk 

upaya pemulihan ekonomi. 

Tabel 1.4 

Perkembangan Pajak Indonesia  Tahun 2018-2020 

Tahun Total Pendapatan 

2018 1,518.80

2019 1,643.10

2020 1,861.80

 

Sumber : Kementerian Keuangan 2021 

                                                      
16 Olumide Olaoye and Olatunji Afolabi, “Government Spending and 

Econimic Growth: A Trivariate Causality Testing”, African Journal of Economic and 

Management Studies DOI: 10.11.08/AJAMS-07/2020-0334, (2021) 
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Disisi lain bahwa selain pengeluaran pemerintah, variable 

zakat juga dapat memberi pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi sebab dana yang didapatkan dapat secara langsung 

digunakan untuk keperluan konsumsi atas barang atau jasa tertentu, 

sehingga ini akan merangsang pergerakan pertumbuhan ekonomi 

suatu Negara. Sebagaimana yang tertera pada table 1.5 berikut 

yang menunjukkan bahwa zakat memiliki korelasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1.5 

Data Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2018 

Tahun Penyaluran (T) Pengimpunan (T) Pertumbuhan Ekonomi (%)

2015 2.2 3.7 4.88

2016 2.9 5 5.03

2017 4.9 6.2 5.07

2018 6.3 8.1 5.17

Sumber : Outlook zakat dan Badan Pusat Statistik tahun 2019 

Berdasarkan pada tabel 1.5 bahwa zakat memeiliki 

hubungan sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Negara 

dan berdasarkan pada penelitian menurut Jedidia dan Guerbouj 

dana zakat  tersebut dipergunakan untuk alokasi konsumsi dan 

investasi yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi.
17

 Pernyataan 

itu juga dinyatakan oleh Murniati dan Beik
18 

dalam experiance-nya 

yang menjelaskan bahwa dana zakat yang diterima dapat memberi 

tambahan pendapatan pada masyarakat yang siap untuk 

dibelanjakan. Penelitian yang mengkaji keberpengaruhan zakat 

terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah Romdhoni 

yang menunjukkan bahwa variable zakat dapat memberi pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus dapak meminimalisir 

                                                      
17 Khoutem Ben Jedidia and Khouloud Guerbouj, “Effects of Zakat on the 

Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence”, International 

Journal of Development Issues, ahead-of-print.ahead-of-print Vol. No. DOI : 

10.1108/ijdi-05-2020-0100, (2020), h. 
18 Rina Murniati and Irfan Syauqi Beik, “Pengaruh Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus 

Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor”, Al-Muzara’ah Vol2 No.2 DOI: 

10.29244/jam.2.2.135-149, (2014), h. 135 
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angka kemiskinan,
19

 zakat juga menjadi alternative untuk 

mengentaskan kemiskinan dan pada akhirnya pertumbuhan 

ekonomi semakin cepat terealisasi karena terjadi pengurangan 

kemiskinan yag menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi 

karena tingkat pendapatan yang kecil untuk dialokasikan untuk 

konsumsi.
20

 Selanjutnya Penelitian yang dilakukan Purwanti
21

 dan 

ridlo dan setyani
22

 juga memperlihatkan bahwa dana zakat punya 

pengaruh yang positif terhadap tumbuhnya perekonomian 

Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dana zakat dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan variable ini akan 

digunakan untuk menjadikan apakah terdapat hasil yang sama 

ketika kondisi yang terjadi berbeda ( dianalisis pada saat resesi 

ekonomi). 

Masalah utama dalam penelitian tesis ini yaitu jumlah 

alokasi pengeluaran pemerintah yang meningkat selama tahun 

penelitian yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah defisit 

anggaran belanja Negara meskipun jumlah penerimaan pajak 

Indonesia yang mengalami peningkatan namun jumlah belanja 

masih jauh lebih besar untuk pendanaan perekonomian ditambah 

lagi dengan adanya hutang negara sebagai penutup defisit anggaran 

tersebut serta adanya bantuan dengan variable zakat yang dapat di 

manfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat, namun pada realitasnya menunjukkan bahwa upaya 

tersebut tidak berhasil dimana jumlah input sudah di besarkan 

                                                      
19 Abdul Haris Romdhoni, “Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.3 No.1 DOI : 

10.29040/jiei.v3i01.98 
20 Eris Munandar, Mulia Amirullah and Nila Nurochani, “Pengaruh 

penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Al-Mal: Jurnal Akuntasnsi dan 

Keuangan Islam Lecturer STEI Ar Risalah Ciamis Eris Munandar Dkk Pengaruh 

Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) ….. Eris Munandar Dkk, Al-Mal: 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol.1 No.1 (2020), h. 25-38 
21 Dewi Purwanti, “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.6 No.1 DOI: 

10.29040/jiei.v6i1.896 (2020), h. 101 
22 Musalim Ridlo and Dewi Setyani, “Pengaruh Zakat, Inflasi dan 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Tahun 2011-2018 (Studi Kasus di Indonesia)”, Jurnal Ekombis, Vol.6 No.1 (2020), 

h. 75-83 
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namun output tidak memberi hasil yang maksimal dimana 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan ketidakstabilan bahkan di 

tahun 2020 yang notabebenya belanja Negara dimaksimalkan 

namun pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil negatif. Hal ini 

merupakan masalah yang perlu dikaji untuk mengetahui hubungan 

antara variable tersebut. 

Disisi lain bahwa berdasarkan pada beberapa penelitian 

terdahulu bahwa masih terdapat hasil yang inkonsisten terhadap 

utang negara, anggaran negara yang pemerintah keluarkan dan dana 

zakat terhadap tumbuhnya ekonomi, sehingga penelitian ini 

termotivasi untuk melakukan penelitian terkait yang fungsinya 

dapat memberikan kontribusi dibidang ekonomi terutama untuk 

pemulihan ekonomi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan 

ekonomi Negara pasca pandemi covid-19. Oleh karena itu 

penelitian secara spesifik mengkaji tentang “Analisis pengaruh 

Zakat, Utang Negara, Konsumsi dan Pengeluaran Pemerintah 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia “. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Uraian latar belakang tersebut diatas menjelaskan bahwa 

adanya suatu permasalahan di bidang ekonomi Negara Indonesia 

yaitu menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang di alami 

Indonesia. Dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan 

pengeluaran bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring 

dengan adanya peningkatan pada sisi konsumsi, investasi, 

pengeluaran pemerintah dan aktivitas perdagangan internasional 

(ekspor-impor). Namun data penelitian tersebut diatas 

menunjukkan bahwa tingkat konsumsi yang dipersentasikan oleh 

variabel zakat mengalami peningkatan dan variabel pengeluaran 

pemerintah juga mengalami peningkatan, namun pertumbuhan 

ekonomi justru mengalami penurunan. Disisi lain bahwa sumber 

pendanaan dari luar negeri yang berupa utang negara juga 

mengalami peningkatan namun pertumbuhan belum menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan yang signifikan. Oleh sebab itu dalam 

penelitian membahas analisis pengaruh distribusi zakat, utang 
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negara, konsumsi dan pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam perhitungan dan penyusunan pertumbuhan ekonomi 

akan ada banyak variabel yang mempengaruhi besar kecilnya 

perubahan pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian ini 

pertumbuhan ekonomi akan dianalisis dengan variabel zakat, 

utang negara, konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Dimana 

dalam penelitian ini diasumsikan variabel independen penelitian 

memiliki pengaruh terhadap perubahan angka pertumbuhan 

ekonomi. Disisi lain bahwa penelitian ini akan menganalisis 

pertumbuhan ekonomi dan variabel independen selama tiga tahun 

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah 

adanya pandemic covid-19. Sehingga penelitian ini menganalisa 

perihal pengaruh zakat, hutang negara, konsumsi dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah 

pandemi covid-19 bulan januari 2018 sampai bulan desember 

2020. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah distribusi zakat berperngaruh pada pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia? 

2. Apakah Utang Negara berperngaruh pada pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia? 

3. Apakah konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia? 

4. Apakah pengeluaran pemerintah berperngaruh pada 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

5. Apakah dana zakat, pengeluaran pemerintah, utang negara dan 

konsumsi secara simultan memberikan pengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis dan membahas terkait dengan seberapa 

besar dana zakat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 

b. Menganalisis dan membahas terkait dengan sebesar apa 

pengaruh utang negara terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

c. Menganalisis dan membahas terkait dengan seberapa 

besar pengaruh konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 

d. Menganalisa dan membahas terkait dengan seberapa 

besarnya pengaruh  pengeluaran pemerintah pada 

perkembangan di Indonesia. 

e. Menganalisis dan membahas terkait dengan seberapa besar 

pengaruh dana zakat, utang Negara, konsumsi dan 

pengeluaran pemerintah, secara bersamaan pada 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis, diharapkan dapat menjadi kontribusi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang 

Ekonomi Syariah, khususnya   terkait tentang pengaruh 

dana zakat, utang negara, konsumsi dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Dimana setelah dilakukan pengkajian 

melalui analisa statistik maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai bukti empiris pada variabel yang 

digunakan dalam penelitian tesis ini dapat menjadi alat 

atau cara untuk memulihkan dan menumbuhkan 

kembali pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun 

drastis. 
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b. Secara Praktis, diharapkan mampu dijadikan bahan 

masukan bagi stakeholders, pemangku kepentingan 

(masyarakat, perusahaan dan pemerintah) terkait 

tentang pengaruh dana zakat, utang negara, konsumsi 

dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga 

nantinya dapat digunakan sebagai sumber acuan bagi 

eksekutor ekonomi atau pelaku ekonomi dalam 

menjalankan perekonomian dimana dapat menjadi 

alternatif dalam menentukan atau memutuskan 

kebijakan tertentu dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Pertumbuhan Klasik 

Konsep pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi 

oleh adanya sumberdaya manusia, stok barang modal, 

kapasitas lahan, sumber daya alam dan teknologi.
23

 Menurut 

sudut pandang Adam Smith yaitu analisa sebab terjadinya 

pertumbuhan ekonomi dimana menurutnya konsep laissez- 

faire atau suatu sistem mekanisme yang diotorisasikan kepada 

pasar maka akan memberi dampak yang maksimal yaitu 

tingkat pertumbuhan ekonomi optimum yang dicapai oleh 

masyarakat.
24

 Pencapaian tersebut dimotori oleh adanya 

perkembangan penduduk sebagai faktor penentu pendorong 

pembangunan, ini menunjukkan bahwa kuantitas sumber daya 

manusia sangat berperan dalam mencapai pertumbuhan 

ekonomi, sebab ketika faktor labour atau tenaga kerja tersedia 

dengan cukup maka ini akan mendukung setiap pembangunan 

yang dirancang oleh negara dan dapat mempercepat laju 

pertumbuhannya, dimana ketersediaan penduduk tersebut 

akan menghasilkan output yang tinggi. Ketika hal tersebut 

berprose dengan maksimal dan kontinuitas maka secara 

kumulatif ketercapaian pertumbuhan ekonomi suatu negara 

akan semakin realistis.
25

 

Berbeda dengan cara pandang Adam Smith, David 

Ricardo Mill berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

                                                      
23 Rini Sulistiawati, “Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di 

Indonesia”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.3 No.1 (2012), h.29-50. 
24 Muhammad Chabibi, “Pengaruh Politik Negara Atas Mekanisme Pasar 

(Studi Analis Ekonomi Politik Menurut John Rawls)”, Indonesia Interdisciplinary 

Journal Of Sharia Economics (LIJSE) Vol.1 No.2 (Januari, 2019), h. 16-28. 
25 Nurvita Sari, Yulmardi, Adi Bhakti, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pertumbuhan Penduduk dan Produktiviitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Kota Jambi”, E- Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol.5 

No.1 ISSN: 2303-1220 (Januari-April, 2016). 
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selamanya di pengaruhi oleh jumlah penduduk, justru 

kuantitas penduduk yang tinggi akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat sebab 

dalam jangka panjang pertumbuhan akan mencapai stationary 

state atau keadaan dimana pertumbuhan ekonomi berada pada 

titik terendah.
26

 Menurutnya bahwa jumlah sumberdaya alam 

yang tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk yang 

cenderung sedikitlah yang akan mendorong tingkat 

kesejahteraan, dimana tingkat pengembalian modal dalam 

arus investasi menjadi lebih tinggi sehingga keuntungan yang 

diperoleh akan semakin meningkat dan akan menciptakan 

dunia investasi baru yang pada akhinya akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Negara. Namun jika penduduk terlalu 

berlebihan maka yang akan terjadi adalah penurunan 

produktifitas penduduk karena terlalu banyak tenaga kerja 

yang digunakan (over labour).
27

 

Pandangan investasi tersebut juga didukung oleh konsep 

pertumbuhan ekonomi Schumpeter, dimana suasana investasi 

perlu ditingkatkan dan dibutuhkan inovasi dan pengembangan 

produk sehingga akan menciptakan efisiensi dan peningkatan 

jumlah produksi barang, namun pandangan ini lebih 

menekankan pada bagaimana pengelolaan modal yang 

digunakan untuk kebutuhan investasi guna meningkatkan 

ekspansi kegiatan usaha yang akan mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi negara.
28

 

Konsep investasi dalam rangka penentu pertumbuhan 

ekonomi juga didukung oleh pemikiran Harrod-Domar, 

dimana ketika arus investasi yang meningkat maka akan 

menghasilkan output yang bertambah sehingga sisi 

                                                      
26 Djumadi, ”Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam”, Jurnal 

Tahkim Vol.12 No.1 (Juni, 2016), h.1-16. 
27 Ni Putu Ambar Pratiwi, I Gusti Bagus Indrajaya, “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta 

Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali”, Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol. 24 

No.2 (Agustus, 2019). 
28 Sri Eka Astutiningsih dan Citra Mulya Sari, “Pemberdayaan Kelompok 

Agroindustri dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur”, Jurnal 

Ilmu Ekonomi Terapan Vol.2 No.1 ISSN: 2541 (Juni, 2017), h.14. 
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permintaan akan terpenuhi.
29

 Ada beberapa hal yang menjadi 

syarat sehingga pertumbuhan tersebut dapat terealisasi, 

diantaranya  adalah:
30

 

a) kapasitas barang modal terpenuhi 

b) Tabungan yang proporsional dengan pendapatan nasional 

c) Rasio tetap pada modal-produksi 

d) Perekonomian yang terjadi pada dua sector 

Pandangan tersebut derasumsi bahwa variabel input 

akan sejalan dengan variabel output, dimana investasi yang 

meningkat akan menunjang kapasitas barang yang dihasilkan. 

2. Teori Keynesian 

Jhon Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan 

menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada 

teori makro ekonomi modern. Pandangan tersebut 

dikemukakan dalam buku yang berjudul: The General Theory 

of Employment, Interest and Money dan diterbitkan pada 

tahun 1936.
31

 Dalam bukunya Keynes berpendapat 

pengeluaran agregat yaitu perbelanjaan masyarakat atas 

barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat 

kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Selain 

menerangkan faktor yang menentukan tingkat kegiatan 

perekonomian negara dan keadaan yang menciptakan 

berbagai masalah,analisis makro ekonomi juga menjelaskan 

langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk 

                                                      
29 Jamaliah, “Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi 

di Kota Pontianak Kajian Model Granger”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan 

Kewirausahaan Vol.7 No.1 (2018), h. 20-32 
30 Kurnia Maharani dan Sri Isnowati, “Kajian Investasi, Pengeluaran 

Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol.21 No.1 (Maret, 

2014), h.62-72. 
31 Amin Pujianti, “Toward the Ideal of Economic Thought: From the 

Philosophycal and Emperical Point of View”, Fokus Ekonomi (FE) Vol.10 No.2 

(Agustus, 2011), h.114-124. 
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mengatasi masalah tersebut.
32

 

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang 

dicapai sesuatu perekonomian merupakan bagian terpenting 

dari analisis makro ekonomi. 

Dalam analisis ini ditujukan bagaimana pengeluaran 

agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat 

kegiatan suatu perekonomian dalam satu periode tertentu dan 

pendapatan nasional atau produksi nasional yang tercipta.
33

 

Dalam suatu perekonomian modern komponen dari 

pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan: 

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga 

b. Investasi perusahaan-perusahaan 

c. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah 

d. Ekspor 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu 

ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan 

suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan 

ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa 

memandang apakah kenaiakan itu lebih besar atau lebih 

kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah 

terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem 

kelembagaan atau tidak.
34

 Pertumbuhan ekonomi adalah 

                                                      
32 Acmad subing, “Pengaruh Pengeluaran Agregat terhadap Pertumbuhan 

PDRB dan Pengaruh Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Terhadap 

Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Lampung”, Jurnal Ekonomi Vol.15 No.3 

(Oktober, 2013). 
33 Baginda Persaulian, Hasdi Aimon, Ali Anis, “Analisis Masyarakat di 

Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi Vol.1 No.2 (Januari, 2013), h.1-22. 
34 Ambok Pangiuk, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan 

Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013”, Iltizam Journal of Shariah 

Economic Reaserch Vol.2 No.2 (2018), h.1-23. 
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kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan 

meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu 

periode perhitungan tertentu.
35

 

PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari 

kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas 

aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama 

periode waktu tertentu. Ada dua pendekatan untuk melihat 

besaran PDB, pertama melihat PDB sebagai pendapatan 

total dari setiap orang didalam perkonomian. Cara lain 

melihat PDB adalah sebagai pengeluaran total atas output 

barang dan jasa perekonomian.
36

 

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dipahami 

bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang tercermin dari 

kenaikan PDB atau PNB dalam jangka panjang tanpa 

memandang besar atau kecilnya pertumbuhan penduduk 

dan perubahan struktur ekonomi. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi ini beragam. 

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai 

kekautan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. 

Beberapa faktor produksi tersebut terdiri dari: 

1) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia adalah suatu faktor yang 

penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Karena SDM merupakan faktor yang penting 

dalam proses pembangunan, cepat atau lambatnya 

proses dari pembangunan sangat tergantung pada 

                                                      
35 A Mahendra, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Perkapita, Inflasi dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi 

Sumatera Utara”, JRAK Vol.2 No.2 (September, 2016), h.123-148. 
36 Sri Wahyunti, “Peran Strategis UMKM dalam Menopang Perekonomian 

Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19”, Esa Jurnal Ekonomi Syariah Vol.3 No.2 

(Desember, 2020 ), h.282- 302 
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sumber daya manusianya yang selaku sebagai subjek 

pembangunan yang mempunyai kompetensi yang baik 

dan cukup memadai untuk melaksanakan proses dari 

pembangunan tersebut. Peningkatan GNP per kapita 

yang begitu hebat rupanya berkaitan erat dengan 

pengembangan faktor manusia sebagaimana terlihat 

dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak 

dikalangan tenaga buruh.
37

 Inilah yang oleh para ahli 

ekonomi modern disebut pembentukan modal insani, 

yaitu, “Proses peningkatan ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk yang 

bersangkutan.” Proses ini mencakup kesehatan, 

pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya.  

Perkiraan Dension mengungkapkan bahwa 

pengeluaran untuk pendidikan di Amerika Serikat 

antara 1929-1957 telah menyumbang 23% terhadap 

output nasional bruto mereka. Menurut Solomon 

Fabricant, kenaikan seluruh produk nasional Amerika 

Serikat melalui kenaikan modal fisik antara 1889-1957 

itu menyamai jumlah kenaikan yang tercapai melalui 

peningkatan produktivitas buruh. Jadi, “persyaratan 

yang paling penting bagi laju pertumbuhan industri 

ialah manusia. Manusia yang bersedia menyambut baik 

tantangan perubahan ekonomi dan menerima 

kesempatan yang ada didalamnya. Manusia, diatas 

segalanya yang berdedikasi terhadap pembangunan 

ekonomi negerinya, dan terhadap kejujuran, 

kewibawaan, pengetahuan dan prestasi kerja.”
38

 

 

 

                                                      
37 Mirna dan Stepanus Sandy, “Analisis Faktor-Faktor Penghambat 

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur 

Kabupaten Mimika”, Jurnal Kritis Vol. I No. 1 (April, 2017) 
38 M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: 

Rajawali, 2014), h. 

67 
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2) Sumber Daya Alam (SDA) 

Faktor utama yang mempengaruhi suatu 

perekonomian adalah sumber alam atau tanah. “tanah” 

sebagai mana dipergunakan dalam ilmu ekonomi 

mencangkup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak 

dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber 

air, sumber lautan dan sebagainya. Dalam dan bagi 

pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara 

melimpah merupakan hal yang penting.
39

 Suatu negara 

yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun 

dengan cepat. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Lewis,”dengan hal-hal lain yang sama, orang dapat 

mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya 

dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya”. 

SDA atau sumber daya alam merupakan faktor 

yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan atau 

pertumbuhan ekonomi, karena umumnya negara yang 

sedang dalam tahap perkembabangan sangat bergantung 

pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. 

Akan tetapi jika bergantung pada sumber daya alam saja 

tidak akan menjamin kesuksesan dalam proses 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, jika tidak 

didukung oleh kemampuan SDM (sumber daya manusia) 

dalam mengelola SDA (sumber daya alam) yang ada. 

Sumber daya alam misalnya seperti: kesuburan tanah, 

kekayaan akan mineral, kekayaan tambang, hasil alam, laut 

dan lain sebagainya.
40

 

Seringkali dikatakan bahwa pembangunan 

ekonomi dapat terjadi meskipun negara bersangkutan 

kekurangan sumber alam. Sebagaimana dikemukan oleh 

                                                      
39 I Gede Wangga Nugraha Putra1 , Iyus Akhmad Haris1, Lulup Endah 

Tripalupi, 

“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Jembrana Tahun 2008-2017”, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Vol.10 No.2 

(2018), h.378-385. 
40 Francisia Seda, “Sumber Daya Alam dan Pembangunan: Sebuah Perspektif 

Komparatif, Makara”, Sosial Humaniora Vol.10 No.1 (Juni, 2006),  h.33- 48. 
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Lewis, suatu negara yang dianggap miskin sumber daya 

alam saat ini mungkin dapat dianggap sangat kaya 

dikemudian hari, tidak saja lantaran diketemukannya 

sumber- sumer yang tersembunyi, tetapi juga karena 

penggunaan sumber yang telah diketahui dengan cara baru. 

“Jepang adalah negara yang seperti itu. Jepang kekurangan 

sumber alam tetapi karena ia berhasil menemukan 

penggunaan baru sumber-sumbernya yang terbatas, maka 

jadilah ia salah satu negara termaju di dunia. Dengan 

mengimpor bahan mentah dan bahan tambang tertentu dari 

negara lain, jepang berhasil mengatasi kekurangan sumber 

alamnya melalui teknologi tinggi, penelitian baru, dan 

ilmu pengetahuan tinggi. Begitu pula Inggris, 

berkembang kendati tanpa minyak bumi dan logam non 

belerang.
41 

Jadi dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam 

yang melimpah saja belum cukup. Yang terpenting ialah 

pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik 

sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber dapat 

dipergunakan dalam jangka waktu lebih lama.
42 

3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin kesini 

semakin pesat khususnya di bidang teknologi, hal tersebut 

dapat mempengaruhi pembangunan atau pertumbuhan 

ekonomi suatu negara, misalnya penggantian dalam 

menproduksi barang yang asalnya menggunakan tenaga 

manusia sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin 

yang canggih dan modern yang tentunya akan lebih efesien 

dan lebih cepat dalam menghasilkan produk, yang pada 

akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan. 
43

 

                                                      
41 M.L. Jhingan, Op.Cit, h.68 
42 Ibid, h.69. 
43 Ambok Pangiuk, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan 
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Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling 

penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan 

itu berkaitan di dalam metode produksi yang merupakan 

hasil pembaruan atau hasil teknik penelitian baru. 

Perubahan pada teknologi telah menaikan produktivitas 

buruh model dan faktor produksi yang lain. Kuznets 

mencatat lima pola penting pertumbuhan teknologi di 

dalam pertumbuhan ekonomi modern. Kelima pola 

tersebut ialah:
44

 penemuan ilmiah atau penyempurnaan 

pengetahuan teknik; invensi; inovasi; penyempurnaan, dan 

penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan 

penyempurnaan. 

Seperti Sechumpeter, ia menganggap inovasi 

(pembaharuan) sebagai faktor teknologi yang paling 

penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets 

inovasi terdiri dari dua macam : pertama, penurunan biaya 

yang tidak menghasilan perubahan apapun pada kualitas 

produk; kedua, pembaharuan yang menciptakan produk 

baru dan menciptakan permintaan baru akan produk 

tersebut. Yang kedua ini merupakan perubahan yang 

menciptakan permintaan.
45

 

4) Faktor budaya 

Faktor yang penting lainnya yaitu faktor budaya, 

faktor ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi karena memiliki fungsi sebagai pendorong proses 

pembangunan misalnya seperti kerja keras, bersikap jujur, 

sopan, dan lain-lain. Akan tetapi faktor ini bias juga 

menghambat proses pembangunan atau pertumbuhan 

ekonomi misalnya seperti sikap egois, anarkis, dan 

sebagainya.
46
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44 Mirna dan Stepanus Sandy, “Analisis Faktor-Faktor Penghambat 

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur 
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45 M.L. Jhingan, Op.Cit, h.72 
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Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan Barat 

membawa ke arah penalaran (reasoning) dan skeptisisme. 

Yang menanamkan semangat kembara yang menghasilkan 

berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas 

pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan 

[erubahan pandangan harapan, struktur, dan nilai-nilai 

sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, 

menikmati risiko untuk memperoleh laba. Mereka 

mengembangkan apa yang oleh Lewis disebut, “hasrat 

untuk berhemat,” dalam rangka memaksimumkan output 

berdasarkan input tertentu.
47

 Alhasil, seperti negara-negara 

Eropa yang mengalami revolusi industri di abad ke -18 dan 

19. Penduduk berimigrasi ke daerah perkotaan. Kebutuhan 

baru menjamur. Akibatnya sektor industri meluas lebih 

jauh. Kebebasan agama dan ekonomi kian mendorong 

perubahan pandangan dan nilai sosial unit keluarga yang 

terpisah menggantikan sistem keluarga bersama, ini sangat 

membantu pertumbuhan ekonomi modern.
48

 

5) Sumber daya modal 

Faktor yang terakhir adalah sumber daya modal, 

faktor ini sangatlah dibutuhkan manusia dalam mengelola 

sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sumber daya 

modal ini misalnya berupa barang yang penting untuk 

perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan 

ekonomi, sebab barang modal ini juga bisa meningkatkan 

dan memperbaiki produksi. Modal berarti persediaan 

faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila 

stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut 

akumulasi modal atau pembentukan modal.
49

 

                                                      
47 Ibid 
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Dalam ungkapan Profesor Nurkse, “Makna 

pembentukan modal ialah masyarakat tidak melakukan 

keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi 

mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan 

barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan 

fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya”. Dalam 

arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam 

bentuk barang- barang modal yang dapat menaikkan stok 

modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi, 

pembentukan modal merupakan kunci utama menuju 

pembangunan ekonomi.
50

 

6) Organisasi 

Organisasi merupakan bagian penting dari proses 

pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan 

faktor produksi di dalam 

kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi 

(komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan 

produktifitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, 

para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan 

pengambil risiko diantara ketidakpastian. Wiraswastawan 

bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki 

kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang 

lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak 

perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya ialah melakukan 

pembaharuan (inovasi). Revolusi di Inggris merupakan 

jasa para wiraswastawan ini, begitu juga pertumbuhan 

ekonomi Amerika Serikat pada abad ke-19 dan 

pertengahan abad ke-20 merupakan jasa penyempurnaan 

kualitas manajemen.
51

 Jadi disamping perusahaan swasta, 

pengertian organisasi mencangkup pemerintah, bank dan 

lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat didalam 

                                                      
50 M.L. Jhingan, Op.Cit, h.69 
51 Ibid, h.70 
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memajukan ekonomi negara sedang berkembang.
52

 

7) Pembagian Kerja dan Skala Produksi 

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan 

peningkatan produktivitas. Keduanya membawa kearah 

ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu 

perkembangan industri. Hal ini menurunkan laju 

pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menekankan arti 

penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. 

Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan 

produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari 

sebelumnya. Ia menghemat waktu
53

 Ia mampu menemukan 

mesin baru dan berbagai proses baru dalam berproduksi. 

Akhirnya, produksi meningkatkan berbagai hal. Akan 

tetapi, pembagian kerja bergantung pada luas pasar. 

Luas pasar, sebaliknya, tergantung pada kemajuan 

ekonomi, yaitu seberapa jauh perkembangan permintaan, 

tingkat produksi pada umumnya, sarana transportasi dan 

sebagainya. Jika skala produksi luas, spesialisasi 

pembagian kerja akan meluas pula. Alhasil jika produksi 

naik, laju pertumbuhan ekonomi akan melesat. Ekonomi 

eksternal keuangan keuangan semakin banyak tersedia dan 

manfaat dari investasi-minimal berkembang biak. Yang 

dimaksud dengan investasi minimal adalah sumber tenaga 

angkutan dan sebagainya, yang penggunaanya membawa 

kerah kemajuan industri. Dengan cara ini produksi 

meningkat dan pertumbuhan ekonomi kian melaju.
54

 

c. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu indikator 

untuk mengukur tingkat kemajuan pertumbuhan ekonomi 

suatu negara, dimana dari indikator tersebut dapat 
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54 M.L. Jhingan, Op.Cit, h.73 



 29 

digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan 

pertumbuhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar 

wilayah atau negara dan mengetahui corak pertumbuhan 

ekonomi.
55

 Ada beberapa indikator untuk mengetahui 

tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: 

1) Pendapatan PerKapita 

Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-

rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, 

pendapatan perkapita dapat diperoleh dari pendapatan 

nasional dengan jumlah penduduk suatu negara yang 

memiliki pendapatan Perkapita meningkat dari pada 

periode sebelumnya. 

a) Tenaga Kerja dan Pengangguran 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Sedangkan 

pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga 

kerja, suatu negara dikatkan memiliki 

pertumbuhan ekonomi jika jumlah tenaga 

kerjanya lebih tinggi dari jumlah 

penganggurannya. 

b) Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator 

yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dilihat dari 

tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan 

daya beli masyarakat yang semakin meningkat. 

Kesejahteraan masyarakat juga ditandai dengan 

pendapatan per kapita yang tinggi dan 

kemampuan masyarakat dalam memenuhi 
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kebutuhan hidupnya.
56

 

2) Karakter Pertumbuhan Ekonomi 

Bagaimana cara mencapainya, siapa yang ikut 

berpartispiasi, sektor mana yang diberikan prioritas, 

pengaturan-pengaturan institusional apa 

yangdirencanakan dan yang ditekanan dan lain-lain, yang 

menentukan tingkat kemana pertumbuhan itu 

merefleksikan atau tidak merefleksikan perbaikan standar 

penghidupan bagi rakyat yang sangat miskin. Jelaslah 

bukan hanya fakta cepatnya pertumbuhan penghasilan 

per kapita yang menentukan keadaan pemerataan 

penghasilan/keuntungan. 

Argumen karakter pertumbuhan ekonomi ini 

selanjutnya diperkuat oleh studi pengalaman yang 

ekstensif dan terbaru dari empat puluh tiga negara-negara 

yang sedang berkembang yang hubungan antara 

pembagian penghasilan meluas sampai kepada 60% 

populasi yang paling miskin di satu pihak dan prestasi 

ekonomi bersama dari suatu negara lain pihak, telah 

diadakan analisis. Ternyata bahwa dampak yang prinsipal 

dari pertumbuhan ekonomi terhadap pemerataan 

penghasilam, secara rata-rata adalah mengurangi 

kemiskinan yang absolut dan penghasilan yang relatif 

membaik bagi si miskin. Sebaliknya, proses pertumbuhan 

yang dialami oleh empat puluh tiga negara-negara yang 

kurang maju ini, terutama sekali telah mengangkat 

kelompok kecil golongan menengah dan khususnya 

kelompok yang paling kaya.
57
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4. Konsumsi 

a. Pengertian  Konsumsi  

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa 

yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam 

proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena 

barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam 

proses produksi ini digunakan untuk memproduksi 

barang lain.
58

 Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari 

oleh siapapun, tujuannya adalah untuk memperoleh 

kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat 

kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam 

kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, 

barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan 

kebutuhan rohani. Tingkat konsumsi memberikan 

gambaran tingkat kemakmuran seseorang atau 

masyarakat. Adapun pengertian kemakmuran disini 

adalah semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang 

maka semakin makmur, sebaliknya semakin rendah 

tingkat konsumsi seseorang berarti semakin miskin.
59

  

Konsumsi secara umum diartikan sebagai 

penggunaan barang-barang dan jasa yang secara 

langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.
60

 Untuk 

dapat mengkonsumsi, seseorang harus mempunyai 

pendapatan, besar kecilnya pendapatan seseorang 

sangat menentukan tingkat konsumsinya.   

                                                      
58 Michael James, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: 

Ghalia, 2001), 49.  
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b. Konsumsi dalam Perspektif Islam
61

  

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah 

milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan 

sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada di 

tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka 

dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk 

mereka sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-

anugerah tersebut walaupun mereka tidak 

memperolehnya. Selain itu, perbuatan untuk 

memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang 

baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. 

Sebab kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia 

adalah ketaatan kepada-Nya. Etika ilmu ekonomi Islam 

berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang 

luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi 

manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Dalam 

ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip 

dasar sebagai berikut:  

1) Prinsip Keadilan  

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting 

mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak 

dilarang hukum. Dalam soal makanan dan 

minuman, yang terlarang adalah darah, daging 

binatnag yang telah mati sendiri, daging babi, dan 

daging binatang yang ketika disembelih diserukan 

nama selain Allah.   

2) Prinsip Kebersihan  

Syarat yang kedua ini tercantum dalam Al-Qur’an 

maupun As-Sunnah tentang makanan. Harus baik 

atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun 

menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, 

tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan 

dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua 
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yang diperbolehkan makan dan minumlah yang 

bersih dan bermanfaat.  

3) Prinsip Kesederhanaan  

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai 

makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-

lebihan, yang berarti janganlah makan secara 

berlebih.  

4) Prinsip Kemurahan Hati  

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya 

maupun dosa ketika kita memakan dan meminum 

makanan halal yang disediakan Tuhan karena 

kemutahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah 

untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih 

baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan 

dengan keimanan yang kuat dalam tuntunanNya, 

dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang 

menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.  

5) Prinsip Moralitas  

Bukan hanya mengenai makan dan minuman 

langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni 

untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral 

dan spiritual. Seorang mslim diajarkan untuk 

menyebut nama Allah sebelum makan dan 

menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah 

makan. Dengan demikian ia akan merasakan 

kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-

keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena 

Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidp 

material dan spiritual yang berbahagia.  
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c. Perilaku Konsumen
62

  

Perilaku konsumen merupakan proses, tindakan, 

dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, 

menggunakan suatu produk komoditas, jasa atau lainnya 

sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, 

pelayanan, dan sumber lainnya. Perilaku konsumen 

didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut. Berkaitan dengan 

perilaku konsumen ada tiga variabel dalam 

mempelajarinya, yaitu variabel stimulus, variabel respons, 

dan variabel antara.  

1) Variabel Stimulus  

Variabel stimulus merupakan variabel yang berada di 

luar diri individu  

(faktor eksternal) yang sangat berpengaruh dalam 

proses pembelian. Contohnya: merk dan jenis barang, 

iklan, pramuniaga, penataan barang, dan ruangan.  

2) Variabel Respons.  

Variabel respons merupakan hasil aktivitas individu 

sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel respons 

sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan 

stimulus. Contohnya: keputusan membeli barang, 

pemberi penilaian terhdap barang, perubahan sikap 

terhadap suatu produk.  

3) Variabel Intervening.  

Variabel intervening adalah variabel antara stimulus 
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dan respons. Variabel ini merupakan faktor internal 

individu termasuk motif membeli, sikap terhadap 

suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang.  

d. Jenis-jenis Konsumsi  

Masyarakat dalam menentukan dan memilih jenis 

konsumsi sangat berbeda dan beraneka ragam, hal itu 

tergantung dari tingkat penerimaan keluarga yang 

diperoleh. Suatu keluarga dapat menentukan jenis 

konsumsi menurut tingkat yang disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan. Sedangkan tingkat kemampuan ini 

digambarkan oleh tingkat pendapatan yang diterima 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. 

Kebutuhan manusia beraneka ragam dan berlangsung 

secara terus menerus, manusia merasa belum puas 

walaupun satu kebutuhan telah terpenuhi, karena biasanya 

akan diikuti oleh kebutuhan lain seperti kebutuhan 

sekunder. Kebutuhan manusia akan bertambah terus, baik 

macam, jumlah maupun mutunya. Penyebab ketidak 

terbatas kebutuhan manusia secara keseluruhan, antara 

lain pertambahan penduduk, kemajuan teknologi, taraf 

hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan dan 

tingkat kebudayaan manusia yang semakin meningkat 

pula.
63

  

Adapun jenis-jenis konsumsi menurut 

tingkatannya adalah: konsumsi barang-barang kebutuhan 

pokok disebut konsumsi primer, konsumsi sekunder dan 

konsumsi barang-barang mewah.
64

 Konsumsi pokok 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan primer, 

minimal yang harus dipenuhi untuk dapat hidup. 

Konsumsi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk jenis 

konsumsi pokok adalah makanan, pakaian dan 

perumahan. Konsumsi sekunder adalah kebutuhan yang 

kurang begitu penting untuk dipenuhi. Tanpa terpenuhi 
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kebutuhan ini, manusia masih dapat hidup, misalnya 

kebutuhan akan meja, kursi, radio, buku-buku bacaan. 

Kebutuhan ini akan dipenuhi apabila kebutuhan pokok 

sudah terpenuhi. Oleh karena itu, kebutuhan ini sering 

disebut kebutuhan kedua atau kebutuhan sampingan.  

Yang ketiga yakni konsumsi barang-barang 

mewah. Konsumsi ini dipenuhi apabila konsumsi 

kebutuhan pokok dan sekunder telah terpenuhi. Seseorang 

akan membutuhkan barang-barang mewah, misalnya 

mobil, berlian, barang-barang elektronik dan sebagainya 

jika mempunyai kelebihan yang maksimal. Keinginan 

untuk memenuhi barang-barang mewah ditentukan oleh 

penghasilan seseorang dan lingkungannya. Orang yang 

bertempat tinggal di lingkungan orang kaya, biasanya 

berhasrat atau berkeinginan memiliki barang-barang 

mewah seperti yang dimiliki orang di lingkungannya.
65

  

Dengan demikian jelaslah bahwa jenis konsumsi sangat 

beragam, baik konsumsi pokok, sekunder maupun barang-

barang mewah. Akan tetapi jenis konsumsi yang 

diutamakan adalah kebutuhan pokok. Apabila seseorang 

memiliki pendapatan lebih barulah kebutuhan sekunder 

atau barang mewah dikonsumsikan seseorang.  

e. Teori Konsumsi  

1) Teori Keynes (Keynesian Consumption Model). 
66

 

(a) Hubungan Pendapatan Disposabel dan Konsumsi. 

Keynes menjelaskan bahwa konsumsi 

saat ini (current consumption) sangat dipengaruhi 

oleh pendapatan disposabel saat ini (current 

disposable income). Menurut Keynes, ada batas 

konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat 

pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut 
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harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan 

sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan 

konsumsi otonomus (autonomous consumption). 

Jika pendapatan disposabel meningkat, maka 

konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja 

peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar 

peningkatan pendapatan disposabel. 

 C = Co + b Yd  

Dimana :  

C = konsumsi  

Co = konsumsi otonomus  

b = marginal propensity to consume (MPC)  

 Yd = pendapatan disposabel  

0 ≤ b ≥1  

(b) Kecenderungan Mengkonsumsi Marjinal (Marginal 

Propensity to Consume).  

Kecenderungan mengkonsumsi marjinal 

(Marginal Propensity to Consume) disingkat MPC adalah 

konsep yang memberikan gambaran tentang berapa 

konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposabel 

bertambah satu unit.  

 

 

  

Seperti pada uraian pada tabel tersebut diatas, 

jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar 

daripada tambahan pendapatan disposabel, sehingga 

angka MPC tidak akan lebih besar dari satu. Angka MPC 

juga tidak mungkin negatif, dimana jika pendapatan 

disposabel terus meningkat, konsumsi terus menurun 

sampai nol (tidak ada konsumsi). Sebab manusia tidak 

MPC =    
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mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal. Karena 

itu 0 .. Keynes  menduga  bahwa 

 kecenderungan mengkonsumsi marginal (Marginal 

Prospensity to Consume) jumlah yang dikonsumsi dalam 

setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. 

Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah krusial 

bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan 

pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan 

fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti 

ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari 

umpan balik antara pendapatan dan konsumsi.
67

  

(c) Kecenderungan Mengkonsumsi Rata-Rata (Average 

Propensity to Consume).  

Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata 

(Average Propensity to Consume) disingkat APC adalah 

rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposabel 

total.  

APC =    

  

Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi 

terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan 

mengkonsumsi rata-rata (Average Prospensity to 

Consume), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya 

bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia 

berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang 

lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si 

miskin.
68

  

 

 

                                                      
67

 Gregory N Mankiw, Teori Makro Ekonomi. Terj. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2003), 425- 
68

 Ibid.,  



 39 

2) Teori Pendapatan Relatif (Relative Income 

Hypothesis)
69

  

Teori konsumsi LCH dan PIH memberi 

tekanan tentang pengaruh pendapatan jangka 

pendek dan jangka panjang. Sebenarnya ada 

sebuah teori yang lebih awal dari pada kedua 

teori tersebut dalam memberi penjelasan tentang 

pengaruh pendapatan disposabel jangka pendek 

dan jangka panjang. Teori ini adalah teori 

pendapatan relatif (Relative Income Hypothesis, 

disingkat RIH) yang dikembangkan oleh James 

Duessenberry. Kendatipun mengakui pengaruh 

dominan pendapatan terhadap konsumsi, teori ini 

lebih memerhatikan aspek psikologis rumah 

tangga dalam menghadapi perubahan 

pendapatan. Dampak perubahan pendapatan 

disposabel dalam jangka pendek akan berbeda 

dibanding dalam jangka panjang. Perbedaan ini 

pun dipengaruhi oleh jenis perubahan 

pendapatan yang dialami. Karena itu, rumah 

tangga memiliki dua preferensi/fungsi konsumsi 

yang disebut fungsi konsumsi jangka pendek dan 

fungsi konsumsi jangka panjang.  

Dalam teorinya Duessenberry menggunakan dua 

asumsi yaitu:
70

  

(a) Selera sebuah rumah tangga atas barang 

konsumsi adalah interdependen. Artinya 

pengeluaran konsumsi rumah tangga 

dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan 

oleh orang sekitarnya.   

                                                      
69
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(b) Pengeluaran konsumsi adalah irreversibel. 

Artinya pola pengeluaran seseorang pada saat 

penghasilan naik berbeda dengan pola 

pengeluaran pada saat penghasilan 

mengalami penurunan.   

Dari pengamatan yang dilakukan 

Dusenberry mengenai pendapatan relatif 

secara memungkinkan terjadi suatu kondisi 

yang demikian, apabila seseorang 

pendapatannya mengalami kenaikan maka 

dalam jangka pendek tidak akan langsung 

menaikkan pengeluaran konsumsi secara 

proporsional dengan kenaikan pendapatan, 

akan tetapi kenaikan pengeluaran 

konsumsinya lambat karena seseorang lebih 

memilih untuk menambah jumlah tabungan 

(saving), dan sebaliknya bila pendapatan 

turun seseorang tidak mudah terjebak dengan 

kondisi konsumsi dengan biaya tinggi (high 

consumption).  

f. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Konsumsi
71

  

1) Faktor – faktor Ekonomi  

(a) Pendapatan rumah tangga (Household 

Income).  

Pendapatan rumah tangga amat besar 

pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. 

Biasanya makin tinggi tingkat pendapatan, 

makin tinggi pula tingkat konsumsi. Karena 

ketika tingkat pendapatan meningkat, 

kemampuan rumah tangga untuk membeli 

                                                      
71
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aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin 

besar. Atau mungkin juga pola hidup menjadi 

semakin konsumtif, setidak-tidaknya semakin 

menuntut kualitas yang lebih baik.   

(b) Kekayaan rumah tangga (Household Wealth).  

Tercakup dalam pengertian kekayaan 

rumah tangga adalah kekayaan riil (rumah, 

tanah dan mobil) dan finansial (deposito 

berjangka, saham dan surat-surat berharga). 

Kekayaan-kekayaan tersebut dapat 

meningkatkan konsumsi, karena menambah 

pendapatan disposabel. Misalnya, bunga 

deposito yang diterima tiap bulan dan deviden 

yang diterima setiap tahun menambah 

pendapatan rumah tangga. Demikian juga 

dengan rumah, tanah dan mobil yang 

disewakan. Penghasilan-penghasilan tadi 

disebut sebagai penghasilan non upah. 

Sebagian dari tambahan penghasilan tersebut 

akan dipakai sebagai konsumsi dan tentunya 

hal ini akan meningkatkan pengeluaran 

konsumsi.  

(c) Jumlah barang-barang konsumsi tahan lama 

dalam masyarakat.  

Pengeluaran konsumsi masyarakat 

juga dipengaruhi oleh jumlah barang-barang 

konsumsi tahan lama (Consumers Durables). 

Pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi bisa 

bersifat positif dan negatif. Barang-barang 

yang tahan lama biasanya harganya mahal, 

yang untuk memperolehnya dibutuhkan 

waktu untuk menabung. Apabila membelinya 

secara tunai, maka sebelum membeli harus 

banyak menabung (konsumsi berkurang). 

Namun apabila membelinya dengan cara 
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kredit, maka masa untuk menghemat adalah 

sesudah pembelian barang.  

(d) Tingkat bunga (Interest Rate).  

Tingkat bunga yang tinggi dapat 

mengurangi/ mengerem keinginan konsumsi, 

baik dilihat dari sisi keluarga yang memiliki 

kelebihan uang maupun yang kekurangan 

uang. Dengan tingkat bunga yang tinggi, 

maka biaya ekonomi (opportunity cost) dari 

kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi 

mereka yang ingin mengkonsumsi dengan 

berhutang dahulu, misalnya dengan 

meminjam dari bank atau menggunakan 

fasilitas kartu kredit, biaya bunga semakin 

mahal, sehingga lebih baik 

menunda/mengurangi konsumsi. Sama halnya 

dengan mereka yang memiliki banyak uang. 

Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan 

menyimpan uang di bank terasa lebih 

menguntungkan ketimbang dihabiskan untuk 

konsumsi. Jika tingkat bunga rendah, maka 

yang terjadi adalah sebaliknya. Bagi keluarga 

kaya, menyimpan uang di bank menyebabkan 

ongkos menunda konsumsi terasa lebih besar. 

Sementara bagi keluarga yang kurang 

mampu, biaya meminjam yang menjadi lebih 

rendah akan meningkatkan keberanian dan 

gairah konsumsi.  

(e) Perkiraan tentang masa depan (household 

expectation about the future).  

Jika rumah tangga memperkirakan 

masa depannya makin baik, mereka akan 

merasa lebih leluasa untuk melakukan 

konsumsi. Karenanya pengeluaran konsumsi 

cenderung meningkat. Jika rumah tangga 
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memperkirakan masa depannya makin jelek, 

mereka pun mengambil ancang-ancang 

dengan menekan pengeluaran konsumsi.  

(f) Kebijakan pemerintah  mengurangi 

ketimpangan  distribusi pendapatan.  

MPC pada kelompok masyarakat 

berpendapatan tinggi lebih rendah dibanding 

MPC pada kelompok masyarakat yang 

berpendapatan rendah. Keinginan pemerintah 

untuk mengurangi ketimpangan dalam 

distribusi pendapatan ternyata akan 

menyebabkan bertambahnya pengeluaran 

konsumsi masyarakat secara keseluruhan. 

Misalnya, Rp.100 juta yang ditarik oleh 

pemerintah dalam bentuk pajak dari 

kelompok masyarakat berpendapatan tinggi 

(dengan MPC sebesar 0,65) akan 

menyebabkan berkurangnya konsumsi 

mereka sebanyak Rp.65 juta. Namun 

tambahan pendapatan sebanyak Rp.100 juta 

itu yang diterima oleh kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah (dalam bentuk transfer 

payment, subsidi) akan menyebabkan 

pengeluaran konsumsi mereka bertambah 

sebanyak Rp.80 juta (karena MPC mereka 

sebesar 0,8). Dengan demikian tampak bahwa 

dengan tingkat pendapatan nasional yang 

sama, besarnya konsumsi masyarakat menjadi 

lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, 

karena kebijakan pemerintah melakukan 

redistribusi pendapatan nasional.  

2) Faktor – faktor Non-Ekonomi  

Faktor-faktor non ekonomi yang paling 

berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah 

faktor sosial-budaya masyarakat. Misalnya saja, 
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berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan 

etika dan tata nilai karena ingin meniru 

kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih 

hebat. Contoh paling konkret di Indonesia adalah 

berubahnya kebiasaan berbelanja dari pasar 

tradisional ke pasar swalayan. Begitu juga 

kebiasaan makan, dari makan masakan yang 

disediakan ibu di rumah menjadi kebiasaan 

makan di restoran atau pusat-pusat jajanan yang 

menyediakan makanan cepat saji (fast food). 

Demikian juga, rumah bukan hanya sekedar 

tempat berlindung dari panas dan hujan 

melainkan ekspresi dari keberadaan diri. Tidak 

mengherankan bila ada rumah tangga yang 

mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan miliaran 

rupiah, hanya untuk membeli rumah idaman.   

Dalam dunia nyata, sulit memilah-milah 

faktor apa yang mempengaruhi apa, sehingga 

menyebabkan terjadinya perubahan /peningkatan 

konsumsi. Sebab ketiga faktor diatas saling 

terkait erat dan saling memengaruhi. Karena itu, 

bisa saja terjadi dalam kelompok masyarakat 

yang berpendapatan rendah yang memaksakan 

untuk membeli barang-barang dan jasa yang 

sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuannya. 

Sikap tersebut mungkin akibat pengaruh dari 

kehidupan kelompok kaya yang mereka tonton 

dalam sinetron di televisi.  

5. Zakat 

a. Pengertian Zakat  

Zakat ditinjau dari segi bahasa (lughatan) 

mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (al-

barakatu), pertumbuhan dan perkembangan, kesucian 

dan keberesan. Sedangkan arti zakat secara istilah  

ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta 
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dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT 

mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan 

kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang 

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu 

pula.
72

 Sahhatih yang dikutip oleh Ismail 

mengungkapkan definisi zakat menurut empat 

madzhab sebagai berikut:  

1) Definisi Zakat Menurut Madhhab Hanafi  

Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat mal 

adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki 

oleh orang fakir yang beragama Islam, selain 

Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan 

ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, 

yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang 

asli dengan cara apapun.
73

  

2) Definisi Zakat Menurut Madhhab Maliki  

Zakat dalam pendapat para fuqaha Maliki, 

bahwa zakat mal ialah mengeluarkan bagian 

tertentu dari harta tertentu pula, yang telah 

mencapai nisab diberikan kepada yang berhak 

menerimanya, yakni bila barang itu merupakan 

milik penuh dari pemberi dan telah berulang 

tahun, untuk selain barang tambang dan hasil 

pertanian.
74

  

3) Definisi Zakat Menurut Madhhab Syafi’i  

Para fuqaha Syafi’i mengatakan zakat mal 

ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta 

tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut 

mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama 

berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan, 
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kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat 

jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang 

berharga, dan tanaman.  Kemudian di antara 

binatang yang wajib di zakati, hanyalah binatang 

ternak saja, karena binatang ternak banyak 

dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, 

selain populasinya cukup banyak. Barang 

berharga hanyalah emas dan perak saja karena 

keduanya merupakan harga atau standar nilai 

barang-barang yang lain.  

Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-

hari (qut), karena dengan qut inilah tubuh kita 

menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap 

makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada qut 

inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah 

semua yang bisa kita sebut ‚pemuasan ekonomi 

bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf 

income rendah.
75

  

4) Definisi Zakat Menurut Madhhab Hambali  

Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah 

hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. 

Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu 

harta. Kemudian sebelum mempelajari dan 

membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak 

tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa 

pada prinsipnya memungut dan membagikan 

zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam 

suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa 

hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang 

diatur oleh pemerintah.
5
  

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi 

zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh 

beberapa fuqoha’ (ahli fikih), tercatat beberapa 
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redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di 

antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha’ 

seperti Menurut Qordawi (2007), zakat adalah isim 

masdar dari kata zaka-yazku-zakah. Kata dasar zakat 

adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, 

baik, dan bertambah. Zakat yang dikeluarkan para 

muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat 

membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, tidak 

lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, 

seperti sifat rakus dan kikir. Zakat juga menciptakan 

pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang 

miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan 

kekayaan bagi orang kaya. Sebagaimana yang 

dijelaskan di dalam surat At Taubah: 103 

               

                 

       

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, 

dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”.  

 Penjelasan ayat tersebut diatas dalam tafsir ibnukatsir 

yaitu dimana Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya 

untuk mengambil zakat dari harta mereka guna 

membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat 

itu. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian 
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ulama mengembalikan  damir yang terdapat pada lafaz 

 amwalihim  kepada orang-orang yang mengakui dosa-

dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal saleh 

dengan amal buruknya. Karena itulah ada sebagian 

orang yang enggan membayar zakat dari kalangan 

orang-orang Arab Badui menduga bahwa pembayaran 

zakat bukanlah kepada imam, dan sesungguhnya hal 

itu hanyalah khusus bagi Rasulullah Saw. Mereka 

berhujah dengan firman Allah Swt. yang mengatakan: 

 ُخْذ ِمْه أَْمَىانِِهْم َصَدقَة  

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka”. (At-Taubah: 103),  

Hingga akhir ayat Pemahaman dan takwil yang rusak 

ini dijawab dengan tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-

Siddiq dan sahabat lainnya dengan memerangi 

mereka, hingga mereka mau membayar zakatnya 

kepada khalifah, sebagaimana dahulu mereka 

membayarnya kepada Rasulullah Saw. hingga dalam 

kasus ini Khalifah Abu Bakar r.a. pernah berkata: 

Demi Allah, seandainya mereka membangkang 

terhadapku, tidak mau menunaikan zakat ternak 

untanya yang biasa mereka tunaikan kepada 

Rasulullah Saw., maka sungguh aku benar-benar akan 

memerangi mereka karena pembangkangannya itu. 

Firman Allah Swt.: 

 }َوَصمِّ َعهَْيِهْم{

Artinya : dan berdoalah untuk mereka. (At-Taubah: 

103) 

Maksudnya, berdoalah untuk mereka dan 

mohonkanlah ampunan buat mereka. Imam Muslim di 

dalam kitab Sahih-nya telah meriwayatkan melalui 

Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa 

Nabi Saw. apabila menerima zakat dari suatu kaum, 
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maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah 

ayahku (perawi) dengan membawa zakatnya, maka 

Rasulullah Saw. berdoa: 

 

 هَّهُمَّ َصم َعهَى آِل أَبِي أَْوفَى""ان

 

Artinya : “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada 

keluarga Abu Aufa.” 

Di dalam hadis lain disebutkan bahwa seorang wanita 

berkata, "Wahai Rasulullah, mendoalah untuk diriku 

dan suamiku." Maka Rasulullah Saw berdoa: 

ُ َعهَْيِك، َوَعهَى َزْوِجِك""َصهَّ   ى َّللاَّ

"Semoga Allah merahmati dirimu juga suamimu." 

Firman Allah Swt. 

 َسَكٌه نَهُْم{ }إِنَّ َصالتَكَ 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 

jiwa bagi mereka. (At-Taubah:103) Sebagian ulama 

membacanya  salawatika  dalam bentuk jamak, 

sedangkan sebagian ulama lain 

membacanya salataka dalam bentuk mufrad (tunggal). 

 }َسَكٌه نَهُْم{

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. (At-

Taubah: 103) 

Menurut Ibnu Abbas, menjadi rahmat buat mereka. 

Sedangkan menurut Qatadah, menjadi ketenteraman 

jiwa bagi mereka. 

Firman Allah Swt.: 

ُ َسِميٌع{  }َوَّللاَّ

Dan Allah Maha Mendengar. (At-Taubah: 103) 
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Yakni kepada doamu. 

 }َعهِيٌم{

lagi Maha Mengetahui. ( At-Taubah: 103 ) 

 Yaitu terhadap orang yang berhak mendapatkan hal 

itu darimu dan orang yang pantas untuk 

memperolehnya. Imam Ahmad mengatakan bahwa 

telah menceritakan kepada kami Waki', telah 

menceritakan kepada kami Abul Urnais, dari Abu 

Bakar ibnu Amr ibnu Atabah, dari Ibnu Huzaifah, dari 

ayahnya, bahwa Nabi Saw. apabila berdoa untuk 

seorang lelaki, maka doa Nabi Saw. itu mengenai 

dirinya, juga mengenai anak serta cucunya. Kemudian 

Imam Ahmad meriwayatkannya dari Abu Na'im, dari 

Mis'ar, dari Abu Bakar ibnu Amr ibnu Atabah, dari 

seorang anak Huzaifah. Mis'ar mengatakan bahwa 

hadis ini telah disebutkannya dalam kesempatan yang 

lain, dari Huzaifah, bahwa sesungguhnya doa Nabi 

Saw. benar-benar mengenai diri lelaki yang 

bersangkutan, juga anak serta cucunya. 

 Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang 

wajib dilaksanakan. Dalam peraturan di Negara 

Indonesia juga disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia ( MUI ) Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Hukum Zakat, selain itu bahwa dalam Al Qur’an tidak 

kurang dari 28 ayat Allah SWT menyebutkan perintah 

zakat dan dalam pemerintaan Indonesia melalui MUI 

bahwa terdapat 10 peraturan tentang perzakatan 

Indonesia diantaranya no. 8 tahun 2011 tentang Amil 

zakat. Ketika masyarakat sadar dan faham kewajiban 

berzakat sebagaimana kewajiban melaksanakan sholat, 

maka masyarakat akan menyalurkan dana zakatnya 

kepada amil zakat yang telah dipercaya. Sebagaimana 

telah menjadi sebuah ketentuan syariat Islam, di dalam 

pentasarufan dana zakat pastinya tidak akan terlepas 
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dari 8 asnaf dan itu semua menjadi sebuah pedoman 

bagi lembaga zakat.  

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian 

sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada 

orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat 

yang dapat dicegah syara’ untuk mentasharufkan 

kepadanya.
76

 Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq, zakat 

adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang 

dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan 

zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya 

terkandung harapan untuk memperoleh berkah, 

pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau 

menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan 

memupuknya dengan berbagai kebajikan.
77

  

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama 

suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan 

memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik 

sendiri kepada orang yang berhak menerimanya 

menurut yang ditentukan syariat Islam.
78

 Menurut 

Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban 

sosial bagi para aghniya’ (hartawan) setelah 

kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan 

rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk 

mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. 

Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan 

untuk merubah mereka yang semula mustahik 

(penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / 

pembayar zakat).
79

 Menurut Didin Hafidhudin, zakat 

adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu 
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yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya 

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya 

dengan persyaratan tertentu pula.
80

  

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta 

umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya 

kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat 

membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, 

tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus 

menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si 

kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat 

makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba 

berkecukupan.  

b. Dasar Hukum Zakat  

 Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan 

kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta 

dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban 

mengeluarkan zakat adalah Al- Baqarah: 43 dan At- 

Taubah: 103 sebagaimana yang telah disebutkan di 

atas. Selain itu terdapat juga pada Al- Baqarah: 267  

                        

                      

                      

                 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, 

nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 
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untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih 

yang burukburuk lalu kamu nafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji.”
81

  

Selain dasar hukum Al- Qur’an terdapat hadis 

dari Ibnu abbas ra., bahwa rasulullah ketika mengirim 

Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda: 

 “Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah 

telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman. 

Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) 

mereka untuk mengakui bahwa tidak ada  Tuhan  

selain  Allah  dan  bahwa  saya 

(Muhammad)adalah utusan Allah. Jika mereka telah 

menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah 

mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. 

Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa 

Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang 

diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan 

kepada orang fakir meraka.”  

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan 

ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam 

dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur’an dan 

hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat 

oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti 

Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam 

PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.
82

  

c. Tujuan zakat  

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah 
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maliah ijtima’iyah yang mempunyai sasaran sosial 

untuk membangun satu sistem ekonomi yang 

mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. 

Tujuan di syari’atkan zakat adaah sebagi berikut:
83

   

1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya 

keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.  

2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh orang yang  

berutang, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.  

3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.  

4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.  

5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-

orang miskin.  

d. Konsep pendistribusian Zakat  

Secara umum bentuk pendistribusian zakat 

dilakukan dalam dua hal berdasarkan pada konsep 

pendistibusian yang telah dijabarkan oleh Ghofur
84

, 

yaitu pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan 

pendistribusian secara produktif walaupun pada 

awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian 

secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban 

mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam 

rangka mengatasi. 
85

 permasalahan umat tanpa harapan 

timbulnya mustahiq baru. Namun saat ini 

pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola 

pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan 

pola pendistribusian zakat
86

:  
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84 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan 

Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h. 87. 
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1. konsumtif tradisional  

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional 

adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk 

dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan 

konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah 

berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap 

idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban 

bencana alam.  

2. Konsumtif Kreatif  

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif 

adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari 

barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah 

dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan 

sarana ibadah seperti sarung dan mukena.  

3. Produktif Tradisional  

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional 

adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-

barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak 

kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, 

alat pertukangan, dan mesin jahit. Pemberian dalam 

bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha 

dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.  

4. Produktif Kreatif  

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah 

zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian 

modal, baik untuk membangun proyek sosial atau 

menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan 

sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah 

maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan 

usaha para pedagang kecil.  

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat 

produktif, terdapat pendapat menarik sebagaimana 

dikemukakan oleh Yusuf AlQardhawi dalam Fiqh Zakat 
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bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun 

pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang 

zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya 

bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi 

kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti 

pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan 

Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, 

amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika 

memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula 

melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para 

mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan 

baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas 

keimanan dan keislamannya. 
87

 

Pendistribusian zakat secara produktif, selain 

berpedoman dari hadist yang disampaikan oleh 

Rasulullah SAW sebagaimana di atas, juga berpedoman 

terhadap pendapat ahli tafsir, hadist, dan pendapat para 

Fuqaha. Para ahli tafsir memberikan penafsiran terhadap 

ayat 60 surat At-Taubah yang berkaitan dengan 

Sabilillah. Menurut Imam Maraghi, semua yang 

berhubungan dengan kemaslahatan umat termasuk 

kedalam pengertian tersebut, seperti yang menyangkut 

urusan agama dan pemerintahan, seperti pelayanan haji 

dalam arti yang luas. Menurut Al-Qasimy dalam 

tafsirnya dikemukakan, bahwa penyaluran zakat fi-

sabilillah tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi 

lebih umum lagi, sepanjang menyangkut dengan 

kemaslahatan umum umat Islam. Oleh sebab itu Al-

hasan, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa haji 

termasuk juga fi-sabilillah.
88
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e. Keterkaitan Zakat pada Perekonomian 

Secara umum dana zakat yang diterima oleh 

mustahik akan meningkatkan daya belinya. Peningkatan 

ini akan mendorong peningkatan produksi barang dan 

jasa. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan 

kapasitas produksi, yang pada akhirnya secara agregrat 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.  

Beberapa peran zakat dalam perekonomian adalah :
89

 

Mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola 

hartanya 

Jika seseorang mempunyai harta selama satu tahun dan 

lebih dari nishab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. 

Syarat harta yang dikenakan zakat adalah lebih dari 

kebutuhan dan hutang. Bila harta diam saja tidak 

diupayakan untuk dikembangkan, maka berpotensi 

untuk kena zakat. Namun bila hartanya diputar untuk 

investasi usaha, maka harta yang dipakai untk investasi 

merupakan harta pokok yang dikurangkan dari 

perhitungan zakat. Upaya ini tentu saja akan mendorong 

produksi sehingga perputaran uang dimasyarakat akan 

meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Mendorong berbisnis yang baik dan benar, Syarat 

harta yang dizakati haruslah bersumber dari hasil yang 

baik dan benar (halalan thoyiban). Oleh karena itu Islam 

memandang, harta haruslah digunakan untuk hal-hal 

yang baik. Bila hartanya diperoleh dari hal yang tidak 

baik, bukan saja merugikan diri sendiri (karena hartanya 

tidak memenuhi syarat untuk dizakati) juga merugikan 

orang lain (hartanya diinvestasikan untuk usaha yang 

tidak baik, misal minuman keras). Zakat memang 
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menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan 

harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan 

mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan 

hartanya bukan sekedar apsek untung saja, namun juga 

dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis. 

Mendorong mempercepat pemerataan pendapatan, 

Pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat 

sasaran, akan meningkatkan kepercayaan pada 

pengelola zakat. Peningkatan kepercayaan ini akan 

mendorong semakin banyaknya masyarakatnya 

menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik melalui 

amil. Kondisi ini tentu akan mempercepat pemerataan 

distribusi harta, pendapatan dan kekayaan. Sehingga 

kemiskinan menjadi berkurang, kesenjangan semakin 

menurun dan kesejahteraan semakin meningkat. 

Mendorong tumbuh kembangnya sektor riil, 

Kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha 

produktif akan memberikan efek ganda dibandingkan 

dengan kegiatan pendistribusian dalam bentuk 

konsumtif, yaitu meningkatkan pendapatan mustahik 

dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara 

makro. Sektor moneter walaupun asetnya tertinggi 

didunia, namun rapuh dan rentan pada perubahan 

kondisi ekonomi. Berbeda dengan sektor riil, yang lebih 

tahan pada perubahan ekonomi. Untuk itu pemberian 

zakat untuk membantu mustahik yang dalam kategori 

pelaku UMKM, sangatlah mendorong arus perputaran 

barang dan jasa pada perekonomian. Meningkatnya arus 

perputaran barang dan jasa akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. 

Mendorong percepatan pembangunan negara, 

Ketidakmampuan memdapatkan akses kesehatan, 

pendidikan, sosial dan ekonomi, telah melahirkan 

kemiskinan di suatu negara. Kesehatan dan pendidikan 

adalah modal dasar agar memiliki SDM unggul. Negara 
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punya peran dan tanggungjawab untuk mensejahterakan 

dan membuat SDMnya unggul. Namun masih sering 

dijumpai ketimpangan, tidak meratanya pembangunan 

antara stu daerah dengan daerah lainnya. Zakat sebagai 

instrumen redistribusi harta sangat berperan untuk 

mempercepat kemudahan akses memperoleh kesehatan, 

pendidikan, sosial dan ekonomi. Dengan demikian 

diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan 

mempercepat kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwasanya 

hubungan zakat pada perekonomian sangat erat 

sebagiaman sesuai dengan fatwa MUI  Nomor: 8 Tahun 

2011 Tentang Amil Zakat, Nomor: 14 Tahun 

2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk 

Aset Kelolaan Dan Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang 

Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat 

yang menegaskan bahwa aspek zakat dapat 

Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif 

dan Kemaslahatan Umum Zakat yang diberikan kepada 

fakir miskin dapat bersifat produktif. (2) Dana zakat 

atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan 

maslahah’ammah (kepentingan umum). 

6. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi 

anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai 

sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan 

rakyat melalui bermacam macam program. Pengeluaran 

pemerintah merupakan komponen paling kecil 

dibandingkan pengeluaran yang lain, namun efek yang 

dihasilkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, 

distribusi, maupun stabilitas pengeluaran pemerintah 

yang bersifat otonom, karena dalam menentukan 

anggaran pemerintah lebih pada pajak yang dihasilkan 

akan diterima, pertimbangan politik, dan permasalahan 
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yang dihadapi. Pengeluaranpemerintah mempunyai dasar 

teori yang dapat dilihat dari identitaskeseimbangan 

pendapatan nasional yaitu Y = C + I + G + (X-M) yang 

merupakansumber legitimasi pandangan kaum 

Keynesian akan relevansi campur tanganpemerintah 

dalam perekonomian. Dari persamaan tersebut dapat 

ditelaah bahwakenaikan atau penurunan pengeluaran 

pemerintah akan menaikan ataumenurunkan pendapatan 

nasional.Banyak pertimbangan yang mendasari 

pengambilan keputusan pemerintah dalammengatur 

pengeluarannya. Pemerintah tidak cukuphanya meraih 

tujuan akhir darisetiap kebijaksanaan pengeluarannya, 

tetapi juga harus memperhitungkan sasaranantara yang 

akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar 

pengeluarandengan tujuan semata-mata untuk 

meningkatkan pendapatan nasional ataumemperluas 

kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan 

harusdiperhitungkan siapa yang akan trpekerjakan atau 

meningkat pendapatannya.Pemerintah pun perlu 

menghindari agar peningkatan perannya 

dalamperekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak 

swasta. 

Teori Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran 

pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. 

Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan 

untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah 

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut 

(Mangkoesoebroto, 1993). Hubungan antara pengeluaran 

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori 

diterangkan dalam Keynesian Cross. 

pembagian teori mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro 

dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan 

perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran 

pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan 
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perubahan secara particular komponen_komponen 

pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai 

perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan 

menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesoebroto, 1993):  

1. Model pembangunan tentang perkembangan 

pengeluaran pemerintah. 2. Hukum Wagner 

mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. 3. 

Teori Peacock & Wiseman. 1. Model pembangunan 

tentang perkembangan pengeluaran pemerintah 

(Teori Rostow dan Musgrave) Model ini 

dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran 

pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan 

ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap 

menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal 

perkembangan ekonomi, prosentase investasi 

pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada 

tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, 

seperti pendidikan, kesehatan, prasarana 

transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah 

pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap 

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada 

tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin 

membesar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, 

Rostow mengatakan dalam Mangkoesoebroto 

(1993), bahwa pembangunan ekonomi aktivitas 

pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke 

pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial 

seperti halnya program kesejahteraan hari tua, 

program pelayanan kesehatan masyarakat, dan 

sebagainya. Teori Rostow dan Musgrave adalah 

pandangan yang timbul dari pengamatan atas 

pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami 

banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori 

tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap 
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pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi 

tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara 

simultan.  

2. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner) Teori 

Wagner tentang perkembangan pengeluaran 

pemerintah disebut sebagai Wagner law of increased 

government activity. Teori ini mengemukakan 

perkembangan pengeluaran pemerintah yang 

semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, 

dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di 

negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-

19 (Mangkoesoebroto, 1993). Wagner 

mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu 

hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu 

perekonomian, apabila pendapatan perkapita 

meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah 

pun akan meningkat. Teori Wagner mendasarkan 

pandangannya pada suatu teoriyang disebut organic 

theory of state yaitu teori organis yang menganggap 

pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak 

terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas 

menunjukkan secara relatif peranan pemerintah 

semakin meningkat. 

Teori Peacock dan Wiseman Peacock dan 

Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori 

mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang 

terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat 

lain dalam menerangkan perilaku perkembangan 

pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis 

penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu 

berusaha memperbesar pengeluarannya dengan 

mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. 

Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak 

yang besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori 

mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai 

suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana 
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masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak 

yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah.  

Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah 

membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas 

pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat 

kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat 

toleransi inimerupakan kendala bagi pemerintah untuk 

menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.  

Menurut Peacock dan Wiseman adalah 

pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak 

semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah 

dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Teori 

Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut. 

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan 

pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak 

tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak 

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin 

meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, 

meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan 

pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan 

pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.” 

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan 

pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman 

tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, 

tetapi berbentuk seperti tangga. 

Pengeluaran pemerintah menurut teori 

Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam 

bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori 

Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk 

tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi 

pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak 

yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka 
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pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, 

walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan 

pengeluarannya. 

Pengeluaran Pemerintah Daerah atas Belanja 

Modal merupakan belanja yangmanfaatnya melebihi satu 

tahun anggarandan akan menambah aset atau kekayaan 

daerah serta akan menambah belanja yangbersifat rutin 

seperti biaya pemeliharaan.Belanja modal memiliki 

karakteristikspesifik dan menunjukkan adanyaberbagai 

pertimbangan dalampengalokasiannya. Salah satu 

pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang 

memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal 

termasuk: belanja tanah,belanja peralatan dan mesin, 

belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal 

jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan 

belanja aset lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan 

belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 

satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau 

kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah 

belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan 

pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja 

modal digunakan untuk memperoleh aset tetap 

pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta 

tetap lainnya. belanja modal digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud 

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan utuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, 

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap 

lainya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan 

aset tetap terwujud yang dianggarkan dalam belanja 

modal hanya sebesar harga beli bangunan/asset. 
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Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa 

kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran 

surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, 

anggaran berimbang yaitu sautu kondisi dimana 

penerimaan sama dengan pengeluaran. Anggaran surplus 

yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Sedangkan 

anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar 

dari penerimaan. Anggaran surplus digunakan jika 

pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan 

anggaran defisit digunakan pemerintah jika ingin 

mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi 

anggka pengangguran maka pemerintah dapat 

meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah 

terdiri dari pengeluaran rutin atau belanja apratur daerah 

dang pegeluaran pembangunan atau belanja pelayanan 

publik.
90

 

7. Utang Negara 

Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang 

suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar 

negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa 

pemerintah, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang 

dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, 

pemerintah negara lain atau lembaga keuangan 

internasional seperti IMF dan Bank Dunia (Ulfa, 2017). 

Dari aspek materiil, utang luar negeri merupakan arus 

masuk modal dari luar ke dalam negeri yang dapat 

menambah modal yang ada di dalam negeri. Aspek formal 

mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau 

pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

                                                      
90 Anittasari, Meri dan Ahmad Soleh, “Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu”, Ekombis 

Review (2019) 

 

 



 66 

investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar 

negeri merupakan salah satu alternatif sumber 

pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan 

(Astanti, 2015). 2. Teori Utang Luar Negeri Negara 

berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan 

pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor 

pendanaan Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam 

melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber 

pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah 

satunya bersumber dari utang. Penggunaan utang sebagai 

salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat 

pembangunan nasional digunakan karena sumber 

pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat 

terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan, utang 

khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan. 

Sumber pendanaan yang berasal dari utang menjadi salah 

satu alternatif biaya pembangunan bagi negara-negara 

yang sedang berkembang seperti Indonesia (Ramadhani, 

2014). Berikut jenis-jenis utang luar negeri dari berbagai 

aspek yaitu berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, 

sumber dana pinjaman, jangka waktu peminjaman, status 

penerimaan pinjaman dan persyaratan pinjaman (Tribroto 

dalam Ayu, 2016). Berdasarkan bentuk pinjaman yang 

diterima, pinjaman dibagi atas : a. Bantuan proyek, yaitu 

bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan 

proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang 

modal, barang dan jasa. b. Bantuan teknik, yaitu 

pemberian bantuan tenaga-tenaga terampil atau ahli. c. 

Bantuan program, yaitu bantuan yang dimaksudkan untuk 

dana bagi tujuan-tujuan yang bersifat umum sehingga 

penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai 

pilihan. Berdasarkan sumber dana pinjaman, pinjaman 

dibagi atas : a. Pinjaman dari lembaga internasional, yaitu 

merupakan pinjaman yang berasal dari badan-badan 

internasional seperti World Bank Asia dan Development 
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Bank, yang pada dasarnya adalah pinjaman yang 

berbunga ringan. b. Pinjaman dari negara-negara anggota 

IGGI/IGI, hampir sama seperti pinjaman dari lembaga 

internasional, hanya biasanya pinjaman ini dari negara-

negara bilateral anggota IGGI/IGI. Biasanya berupa 

pinjaman lunak. Berdasarkan jangka waktu peminjaman, 

pinjaman dibagi atas : a. Pinjaman jangka pendek, yaitu 

pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan lima tahun. 

b. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan 

jangka waktu 5-15 tahun. c. Pinjaman jangka panjang, 

yaitu pinjaman dengan jangka waktu diatas 15 tahun. 

Berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman dibagi 

atas : a. Pinjaman pemerintah, yaitu pinjaman yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah. b. Pinjaman swasta, 

yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta. 

Berdasarkan persyaratan pinjaman, pinjaman 

dibagi atas : a. pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang 

berasal dari lembaga multilateral maupun bilateral yang 

dananya berasal dari iuran anggota (untuk multilateral) 

atau dari anggaran negara yang bersangkutan (untuk 

bilateral) yang ditujukan untuk meningkatkan 

pembangunan. b. Pinjaman setengah lunak, yaitu 

pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang 

sebagian lunak dan sebagian komersial. Pinjaman 

komersial, yaitu pinjaman yang bersumber dari bank atau 

lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di 

pasar internasional pada umumnya. Dampak positif dari 

utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi 

dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebab, alirannya 

dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik 

sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier effect 

positif terhadap perekonomian, kemudian terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan 

masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Alasannya, 

aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi 

yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan 
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domestik dan seterusnya. (Wahyuningsih, 2012). Utang 

luar negeri juga menimbulkan dampak negatif, hal ini 

dialami oleh Indonesia pada saat terkena dampak krisis 

ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada saat itu nilai tukar 

rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam terhadap 

US Dolar dan mata uang dunia lainnya. Keadaan tersebut 

membuat utang luar negeri Indonesia meningkat drastis 

dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, 

pemerintah mengambil kebijakan penambahan utang baru. 

Penambahan utang yang dilakukan oleh pemerintah 

menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dari 

utang tersebut makin mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun, sehingga kebijakan tersebut berpengaruh 

terhadap kinerja APBN yang semakin menurun 

(Widharma, 2013). 

Foreign aid atau bantuan luar negeri adalah suatu 

bentuk transfer dana masyarakat internasional dalam 

bentuk pinjaman (loans) dan hibah (grants) baik secara 

langsung dari suatu negara ke negara lainnya (bilateral 

assistance) atau secara tidak langsung melalui lembaga- 

lembaga bantuan multirateral atau (multilateral 

assistance). Bantuan- bantuan yang disalurkan tersebut 

merupakan bantuan pembangunan resmi ODA (Offocial 

Development Assistance). ODA merupakan bantuan 

secara resmi yang meliputi pinjaman, hibah, bantuan 

teknis, serta arus dana multirateral lainnya dengan 

persyaratan konsesional (bunga lunak dan berjangka 

panjang), yang disediakan oleh badan–badan multirateral 

seperti organization for economic cooperation and 

development (OECD) termasuk bantuan dari organisasi 

negara-negara pengekspor minyak (OPEC) dengan tujuan 

untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di 

negara-negara debitur. ODA adalah bantuan secara 

tekhnis namun telah populer disebut bantuan luar negeri 

(foreign aid). Oleh karena foreign aid ini banyak yang 

harus dibayar kembali, umumnya disebut hutang atau 
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pinjaman luar negeri (foreign loan/foreign debt).
91

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan terkait penggunaan variable pada 

tesis ini yang meliputi variable independen zakat, Utang Negara, 

Konsumsi dan pengeluaran pemerintah yang diasumsikan 

memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan 

pasca pandemic covid-19 diantaranya yaitu Purwanti
92

 yang 

memberi hasil bahwa pada variable zakat memberi pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan 

dengan penelitian tersebut bahwa bahwa Romadhoni
93

 memberi 

gambaran bahwa ketika zakat di berikan secara produktif atau 

diberikan dalam bentuk program yang dapat memberi nilai 

ekonomis maka masyarakat akan lebih mandiri dan dapat 

menghasilkan pendapatan sehingga pada akhirnya akan memberi 

efek pada pertumbuhan ekonomi secara agregat. Penelitian lain 

yang membahas terkait zakat yaitu Anggraini
94

 dimana zakat 

tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi, namun 

pada saat yang bersamaan ketika zakat di alokasikan untuk 

belanja konsumsi maka jumlah permintaan akan meningkat dan 

menyebabkan timbulnya inflasi yang dapat memberi pengaruh 

terhadap petumbuhan ekonomi yang semakin menurun.  

Berdasarkan pada ketiga peneliti tersebut diatas bahwa 

penelitian ini  memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut 

                                                      
91 Syaparuddin, Etik Umiyati dan Jaya Kusuma, “Pengaruh Hutang Luar 

Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Fhilipina, 

Vietnam Dan Burma Periode 1990-2013”, Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.10 

No.01 (April, 2015) 
92 Purwanti, Dewi, “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap 

Pertumbuhan EKonomi Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ( JIEI ) Vol.6 No.1 

(2020) 
93 Romadhoni, Abdul Haris, “Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan 

Ekonmi dan Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No.1 

(2017) 
94 Anggraini, Rachmasari. Ababil, Ryval dan Widiastuti, Tika, “Pengaruh 

Penyaluran dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Periode 2011-2015”, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah Vol.3 No.2 (2018). 
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yang mengkaji variable zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, 

dimana purwanti dan Romadhoni et al menyebutkan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara zakat dan pertumbuhan 

ekonomi sedangkan secara eksplisit penelitian anggraini et al 

menunjukkan bahwa zakat dapat menurunkan pertumbuhan 

ekonomi yang berarti bahwa zakat tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun penelitian ini 

memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun 

secara garis besar penelitian ini memiliki perbedaan, dimana 

variable yang digunakan yaitu zakat tidak disandingkan dengan 

filantropi yang lain namun digabungkan dengan variable makro 

lainya sehingga akan memberikan hasil secara komprehensif 

bahwa zakat dapat secara independent memberi efek pada 

variable dependen.  

Sedangkan pada penelitian yang membahas terkait utang 

negara terhadap pertumbuhan diantaranya yaitu Syaparuddin 

et.al
95

 yang menurutnya bahwa utang yang dimiliki negara 

tersebut ketika terjadi peningkatan maka akan memberi dampak 

buruk pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya, artinya bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi menjadi menurun dan 

memberi dampak buruk pada perekonomian negara tersebut. 

Senada dengan penelitian tersebut bahwa Zakiyah dan 

Purnomo
96

 bahwasanya utang luar negeri dapat memberi 

hubungan terbalik dengan pertumbuhan ekonomi sebab 

keberadaan utang tersebut menjadikan beban negara menjadi 

lebih besar sedangkan output yang dihasilkan belum maksimal 

dari hasil pinjaman hutang. Berbeda denga hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Malik dan Kurnia
97

 bahwa utang yang di 

miliki negara tersebut dapat memberi dampak yang menunjang 

                                                      
95 Syapaaruddin, Umiyati, Etik, dan Kusuma, Jaya, “Pengaruh Hutang Luar 

negeri Terhadap Pertumbuhan EKonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Filiphina, 

Vietnam dan Burma Periode 1990-2013”, Jurnal Paradigma Vol.10 No.01 (2015) 
96 Zakiyah dan Purnomo, Agus, “Pengaruh Utang Luar Negari Terhadap 

Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Ekonomi SYariah”, Jurnal Al-Iqtishadiyah 

Vol.4 No.2 (2018) 
97 Malik, Abdul dan Kurnia, Denny, “Pengaruh Utang Luar Negeri dan 

Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, Jurnal AKuntansi Vol.3 

No.2 (2017) 
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pertumbuhan perekonomian domestik dimana utang tersebut 

dialokasikan untuk kebutuhan pembanguna dan infrastuktur 

sehingga memberi dampak baik pada laju pertumbuhan ekonomi  

negara. 

Berdasakan pada penelitian tersebut diatas konsep utang 

menurut Sebagian besar peneliti memberi dampak buruk ke 

pertumbuhan ekonomi dan hanya Sebagian sedikit yang 

menyebutkan bahwa hutang memberi stimulasi positif terhadap 

perekonomian. Penelitian ini memiliki kesamaan variable yaitu 

menggunakan variable hutang sebagai variable independent 

yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ekonomi, dimana masih banyak yang memberikan hasil yang 

berbeda keberpengaruhan utang dengan pertumbuhan ekonomi 

yang membutuhkan kajian ulang sehingga nantinya dapat 

ditarik kesimpulan yang umum terkait variabel utang dan 

pertumbuhan ekonomi. Perbedaan mendasar pada penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu variable utang diambil 

secara akumulasi tahunan yaitu dalam jangka waktu  yang 

pendek kurang dari sepuluh tahun dan variable utang juga akan 

digabungkan dengan variable lain untuk melihat faktor yang 

lebih dominan terhadap pertumbuhan ekonominya. 

Pada dasarnya selain utang negara terdapat sumber lain 

seperti penerimaan pajak yang dapat digunakan oleh negara 

untuk keperluan perbaikan ekonomi, dimana menurut Olaoye 

et.al menyebutkan bahwa sebagian dana yang masuk ke negara 

dipergunakan untuk alokasi pembenahan ekonomi dan memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sehingga pengeluaran pemerintah ini memberi dampak yang 

positif terhadap keadaan perekonomian negara, sebab dana yang 

ada dipergunakan untuk keperluan stimulus ekonomi supaya 

menjadi tergerak.
98

 Sedangkan pada studi sebelumnya dengan 

mengggunakan metode Panel Vector Autoregresive (PVAR), 

                                                      
98 Olumide Olusegun Olaoye at.all, “Re-Examining the Goverment 

Expenditure-Growth Nexus in ECOWAS Countries”, Journal of Economic and 

Administrative Sciences Vol.36 No.4 DOI:10.1108 (2020), h.277-301. 
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Olaoye (2019) juga menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah tidak memberi dampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan tidak terjadi hubungan kausalitas baik satu arah 

maupun dua arah, sehingga hasil penelitian ini meyimpulkan 

bahwa pengeluaran pemerintah tidak memberi hasil terhadap 

pertumbuhan ekonomi Negara.
99

 Sejalan dengan penelitian 

tersebut bahwa 

menurut Olaoye and Afolabi menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah tidak memberi dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi Negara, hal tersebut diidikasikan karena 

sebagian besar alokasi dana yang dikeluarkan tidak tepat sasaran 

dan tingkat efisiensi penggunaan dana tidak terkendali sehingga 

dana yang dipergunakan tidak tersasar dengan baik dan tidak 

member hasil yang maksimal dalam pertumbuhan ekonmi 

Negara.
100

 

 Berdasarkan penelitian tersebut diatas bahwa variable 

pengeluaran pemerintah digunakan dalam penelitian ini atau 

kesamaan penggunaan varibel disebabkan karena pada variable 

pengeluaran pemerintah menurut penulis diasumsikan memiliki 

pengaruh  besar terhadap pertumbuahn ekonomi sehingga 

penulis tertarik untuk mengkaji ulang variabel pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan yang 

dapat dimunculkan pada pengeluaran pemerintah ini dapat 

terlihat bahwa pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada 

variable pengeluaran saja dengan variable pertumbuhan 

ekonomi tanpa memandang factor lain yang dapat memberi 

pengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga 

diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran yang 

komprehensif terhadap variable pengeluaran pemerintah yang 

disandingkan dengan variable makro ekonomi lain yang dapat 

                                                      
99 Olumide Olusegun Olaoye, Moica Orisadare, and Ukafor Ukafor Okorie, 

“Goverment Expenditure and Economic Growth Nexus in ECOWAS Countries”, 

Journal of Economic and Administrative Sciences Vol.36 No.3 DOI: 10.1108 

(2019), h.204 
100 Olumide Olaoye and Olatunji Afolabi, “Goverment Spending and 

Economic Growth: A Trivariate Causality Testing”, African Journal of Economic and 

Management Studies DOI: 10.1108 (2021). 
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memiliki dominansi manakah yang dapat memberi pengaruh 

yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan pada uraian penelitian terdahulu tersebut maka 

secara sederhana dapat ditampilkan dalam bentuk table sebagi 

berikut :  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Identitas Jurnal Hasil 

1 Purwanti, Dewi, “Pengaruh Zakat, 

Infak, dan Sedekah Terhadap 

Pertumbuhan EKonomi 

Indonesia”, Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam ( JIEI ) Vol.6 No.1 

(2020) 

Zakat 

Berpengaruh 

positif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi  

2 Romadhoni, Abdul Haris, 

“Zakat dalam Mendorong 

Pertumbuhan Ekonmi dan 

Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 

No.1 (2017) 

Zakat 

Berpengaruh 

positif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi 

3 Anggraini, Rachmasari. Ababil, 

Ryval dan Widiastuti, Tika, 

“Pengaruh Penyaluran dana ZIS 

dan Tingkat Inflasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Periode 2011-2015”, FALAH: 

Jurnal Ekonomi Syariah Vol.3 

No.2 (2018) 

Zakat 

Berpengaruh 

negatif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi 

4 Syapaaruddin, Umiyati, Etik, dan 

Kusuma, Jaya, “Pengaruh Hutang 

Luar negeri Terhadap 

Pertumbuhan EKonomi Indonesia, 

Thailand, Malaysia, Filiphina, 

Vietnam dan Burma Periode 

1990-2013”, Jurnal Paradigma 

Vol.10 No.01 (2015) 

Hutang 

Berpengaruh 

negatif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi 

5 Zakiyah dan Purnomo, Agus, Hutang 
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“Pengaruh Utang Luar Negari 

Terhadap Perekonomian Nasional 

Dalam Perspektif Ekonomi 

SYariah”, Jurnal Al-Iqtishadiyah 

Vol.4 No.2 (2018) 

Berpengaruh 

negatif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi 

6 Malik, Abdul dan Kurnia, Denny, 

“Pengaruh Utang Luar Negeri dan 

Penanaman Modal Asing 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, 

Jurnal AKuntansi Vol.3 No.2 

(2017) 

Hutang 

Berpengaruh 

positif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi 

7 Olumide Olusegun Olaoye at.all, 

“Re-Examining the Goverment 

Expenditure-Growth Nexus in 

ECOWAS Countries”, Journal of 

Economic and Administrative 

Sciences Vol.36 No.4 

DOI:10.1108 (2020), h.277-301. 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Berpengaruh 

positif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi. 

8 Olumide Olusegun Olaoye, Moica 

Orisadare, and Ukafor Ukafor 

Okorie, “Goverment Expenditure 

and Economic Growth Nexus in 

ECOWAS Countries”, Journal of 

Economic and Administrative 

Sciences Vol.36 No.3 DOI: 

10.1108 (2019), 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Berpengaruh 

negatif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi. 

9 Olumide Olaoye and Olatunji 

Afolabi, “Goverment Spending 

and Economic Growth: A 

Trivariate Causality Testing”, 

African Journal of Economic and 

Management Studies DOI: 10.1108 

(2021). 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Berpengaruh 

positif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi. 

1

0 

Ari Tri Afiftah,  Whinarko 

Juliprijanto, dan Rian 

Destiningsih” analisis pengaruh 

pengeluaran konsumsi pemerintah 

dan Pengeluaran konsumsi rumah 

tangga terhadap pertumbuhan 

Ekonomi di indonesia tahun 1988-

2017” DINAMIC : Directory 

Pengeluaran  

Konsumsi 

Berpengaruh 

positif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi 
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Journal of Economic Volume 1 

Nomor 2 tahun 2019 

1

1 

P. Edward “ Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah dan Konsumsi Rumah 

Tangga terhadap pertumbuhan 

ekonomi”, Jurnal Ilmu Ekonomi 

Pembangunan, Vol. 1 No. 1 tahun 

2019 

Berpengaruh 

positif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi 

1

2 

SS Dewi,” Pengaruh konsumsi 

Investasi dan tenaga Kerja 

terhadapp pertumbuhan ekonomi” 

Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan 

Lingkungan Vol. 8  No. 2 tahun 

2019 

Berpengaruh 

negatif terhadap 

Pertumbuhan 

ekonomi 

 

C. Hubungan Variabel 

1. Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal 

bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh 

yang besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya 

adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat 

lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil 

kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat 

secara profesional dan produktif dapat ikut membantu 

perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah 

dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu 

terbedayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang 

diembannya. Diantaranya misi-misi tersebut mnurut 

Muhammad dan Ridwan Mas’ud adalah:
101

 

a. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman 

pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat 

universal. 

b. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hokum. 

                                                      
101 Muhammad dan Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan Istrumen 

Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: UII Press, 2005). 
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c. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, 

sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam. 

2. Utang Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Penelitian Kenen dan Sachcs dalam Syaripudin et. all 

berkesimpulan bahwa hutang luar negeri telah menimbulkan 

perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara penghutang 

besar, bahkan lebih jauh lagi hutang luar negeri telah 

membawa banyak negara berkembang penghutang besar 

tersebut masuk ke dalam perangkap utang (debt trap) dan 

hanyut dalam lingkaran ketergantungan hutang (debt 

overhang). Sementara itu hasil penelitian yang mendukung 

argumen lain tentang dampak hutang luar negeri terhadap 

pertumbuhan ekonomi seperti Cohen, Bullow dan Rogof 

menyimpulkan bahwa hutang luar negeri telah menjadi salah 

faktor yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi negara-negara berkembang. Sedangkan penelitian 

Chowdurry dan Levy sebagaimana dikutip Hendri Anto MB, 

menyimpulkan disebagian negara penghutang, hutang luar 

negeri berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

di sebagian lagi tidak.
102

 

3. Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

   Konsumsi merupakan segala sesuatu yang 

dikeluarkan rumah tangga guna memenuhi kebutuhan, baik 

kebutuhan barang maupun kebutuhan jasa. Naik turunnya 

konsumsi rumah tangga menggambarkan pendapat 

masyarakat. Konsumsi masyarakat yang secara terus menerus 

akan meningkatkan percepatan pertumbuhan uang sehingga 

akan meningkatkan perekonomian ekonomi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ernita, Amar, Syofian dengan judul analisis 

pertumbuhan ekonomi, investasi dan konsumsi di Indonesia 

menyimpulkan bahwa konsumsi berpengaruh terhadap 

                                                      
102 Syaparuddin, Etik Umiyati dan Jaya Kusuma, “Pengaruh Hutang Luar 

Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Fhilipina, 

Vietnam Dan Burma Periode 1990-2013”, Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.10 

No.01 (April, 2015). 
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pertumbuhan ekonomi apabila konsumsi mengalami 

penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. 

4.   Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) 

adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan 

pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan 

cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen 

APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. 

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka 

menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja 

dan memacu pertumbuhan ekonomi.
103

 Teori Peacock dan 

Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi 

menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat 

walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya 

penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga 

semakin meningkat. 

Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya 

GDP menyebabkan penerimaan  pemerintah yang semakin  

besar, begitu  juga 

dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Maka 

pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi belanja 

langsung dan belanja tidak langsung jika meningkat maka 

menyebabkan GNP (dalam penelitian ini adalah output) 

meningkat pula. Teori Peacock dan Wiseman mengenai 

pengeluaran pemerintah sering disebut sebagai The 

Displacement Effect, dimana teori ini didasarkan pada suatu 

pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar 

pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar 

paja yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah yang semakin besar tersebut. 

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada 

                                                      
103 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari 
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suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat 

toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat 

memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat 

tolerasi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk 

menaikkan pungutan pajak. Dalam teori Peacock dan 

Wiseman, dinyatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi 

menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun 

tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak 

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin 

meningkatkan. Peningkatan pada PDB dalam keadaan normal 

menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, 

begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan 

normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, 

maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk 

membiayai perang. Salah satu cara untuk meningkatkan 

penerimaannya 

tersebut meningkatkan penerimaannya tersebut dengan 

menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi 

dan konsumsi menjadi berkurang. 

Keadaan ini disebut efek pengalihan (Displacement 

effect) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas 

swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Bird mengkritik 

hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird 

menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang 

terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran 

sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan 

gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan 

persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi 

setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran 

pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan 

kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek 

pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi 

tidak terjadi dalam jangka panjang. 
104
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D. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh purwanti 

tahun 2020 dan Gerbouj tahun 2020 yang mengkaji 

keberpengaruhan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

mempunyai hubungan yang positif sehingga dalam kerangka 

penelitian tesis ini juga akan menguji apakah hasilnya akan 

memiliki hasil yang sama yaitu zakat mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

(H1). Selain itu bahwa dalam kerangka penelitian ke dua (H2) 

yaitu menguji apakah konsumsi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dimana dengan 

adanya peran zakat masyarakat dapat memiliki kemampuan 

untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam berkonsumsi 
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sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh 

anggraini tahun 2018 yang menunjukkan bahwa adanya efek 

yang positif jika konsumsi masyarkat meningkat pada 

pertumbuhan ekonomi. 

Faktor lain untuk menunjang percepatan pertumbuhan 

ekonomi pada masa resesi ekonomi bahwa peran hutang 

Negara sangat dibutuhkan sebagai langkah kebijakan 

ekspansif, dimana Negara membutuhkan banyak asupan modal 

untuk mengekspansi kegiatan ekonomi sehingga dengan cara 

hutang inilah dapat menstimulus ekonomi tumbuh 

sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Sittu tahun 

2020 bahwa sanya hutang Negara dapat menjadi pemicu 

ekonomi tumbuh. Berdasarkan hal tersebut bahwa kerangka 

penelitian tesis ini menyediakan bahwa hutang Negara 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Negara ( H3). 

Ketika sejumlah modal sudah diperoleh oleh 

pemerintah langkah selanjutnya adalah untuk di alokasikan 

kepada pengeluaran pemerintah sebagai langkah untuk 

mempercepat laju perekonomian yang lebih baik. Dari 

pengeluaran pemerintah ini diharapkan bahwasnya inut yang 

dimasukkan akan memberikan output yang bias menstabilkan 

perekonomian bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Negara. Sebagai mana pada enelitian yang dilakukan 

oleh Olaoye tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pengeluran 

pemerintah dapat memberikan dampak pada infrastruktur 

yang dapat menggerakkan perekonomian di masyarakat dan 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga 

kerangka penelitian yang diambil bahwa pengeluaran 

pemerintah mempunyai pengaruh yang ignifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi ( H4). 
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E. Hipotesis 

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik disebutkan 

bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari  kuantitas 

dan kualitas jumlah penduduk, dimana ini menjadi penting dalam 

bahasan teori pertumbuhan klasik karena perekonomian suatu 

negara akan meningkat signifikan jika tingkat kebutuhan tenaga 

kerja tercukupi dengan baik sehingga dapat lebih meningkatkan 

jumlah produksi negara yang nantinya digunakan sebagai output 

dari perhitungan produk doestik bruto secra agrerat. Selanjutnya 

bahwa disebutkan dalam teori pertumbuhan ekonomi Keynesian 

yaitu pertumbuhan ekonomi akan meningkat Ketika rumahtangga 

dan pemerintah memiliki tingkat konsumsi yang tingga dan 

investasi beserta  kegitan perdagangan bmeningkat dalam suatu 

negara.  

Berdasarkan pada teori pertumbuhan tersebut bahwa 

jumlah penduduk dan tingkat konsumsi menjadi salah satu 

penentu tingkat pertumbuhan ekonomi karena diasumsikan 

bahwa Ketika variable tersebut meningkat maka jumlah output 

atau tingkat produksi juga akan mengalami peningkatan yang  

yang sejajar. Digunakan variabel zakat karena dapat secara 

langsung digunakan untuk keperluan konsumsi atas barang atau 

jasa tertentu, sehingga ini akan merangsang pergerakan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurut Jedidia dan 

Guerbouj dana zakat tersebut dipergunakan untuk alokasi 

konsumsi dan investasi yang dapat memicu pertumbuhan 

ekonomi.
105

 Hal tersebut juga dinyatakan oleh Murniati dan 

Beik
106

 dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa dana zakat 

yang diterima dapat memberi tambahan pendapatan pada 

masyarakat yang siap untuk dibelanjakan. Penelitian yang 

mengkaji keberpengaruhan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi 

                                                      
105 Khoutem Ben Jedidia and Khouloud Guerbouj, “Effects of Zakat on the 

Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence”, International 

Journal of Development Issues DOI: 10.1108 (2020). 
106 Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik, “Pengaruh Zakat terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus 

Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor”, Al-Muzara’ah Vol.2 No.2 DOI: 10.29244 

(2014), h.135. 
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diantaranya adalah Romdhoni yang menunjukkan bahwa 

variabel zakat dapat memberi pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi sekaligus dapak meminimalisir angka kemiskinan,
107

 

zakat juga menjadi alternatif untuk mengentaskan kemiskinan 

dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi semakin cepat 

terealisasi karena terjadi pengurangan kemiskinan yag 

menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi karena tingkat 

pendapatan yang kecil untuk dialokasikan untuk konsumsi.
108

  

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan Purwanti
109

 dan 

Ridlo dan Setyani
110

 juga menunjukkan bahwa dana zakat 

memberi pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dana zakat dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan variabel ini akan 

digunakan untuk menjaju apakah terdapat hasil yang sama ketika 

kondisi yang terjadi berbeda (dianalisis pada saat resesi 

ekonomi). 

Sehingga penelitian ini menghipotesisikan sebagai berikut: 

H1 Distribusi Zakat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di                                                                                                                                      Indonesia 

Berdasarkan penelitian Changyong et.al
111

 Shittu
112

 dan 

                                                      
107 Abdul Haris Romdhoni, “Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.3 No.1 

DOI: 10.29040 (2017), h.41. 
108 Eris Munandar, Mulia Amirullah, dan Nila Nurochani, “Pengaruh 
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109 Dewi Purwanti, “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.6 No.1 DOI: 

10.29040 (2020), h.101. 
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h.75-83. 
111 Ibid 
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How Relevant Is Governance?”, Journal of Financial Crime Vol. 27 No.4 DOI: 

10.1108 (2020), h.40. 
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Akram
113

 menunjukkan bahwa hutang Negara dapat digunakan 

sebagai instrument pemicu pertumbuhan ekonomi, sebab uang 

tersebut dapat dipergunakan sebagai suntikan dana yang dapat 

ditujukan untuk perbaikan infrastruktur dan keadaan ekonomi 

Negara terutama pasca terjadi krisis ekonomi yang 

menyebabkan perekonomian diberbagai aspek menjadi 

terdampak, sehingga keadaan ekonomi yang semula mengalami 

kelesuan akibat krisis, dapat disegarkan kembali dengan dana 

tersebut dan gairah ekonomi dapat bangkit kembali oleh karena 

itu utang ini dapat dijadikan stimulus tumbuhnya ekonomi. 

Namun menurut Mensah dan Allotey penting untuk 

diperhatikan bahwa dalam penggunaan utang Negara tidak boleh 

melebihi batas kemampuan bayar, terlebih Indonesia merupakan 

Negara berkembang yang harus membatasi penggunaan hutang 

meskipun utang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan 

perekonomian Negara dalam perbaikan ekonomi, batas 

maksimal yang perlu diperhatikan yaitu 50-80 % dari PDB 

Negara, jika melebihi persentase tersebut maka Negara akan 

mengalami kesulitan dalam membayar bahkan dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
114

 Disisi lain 

bahwa utang Negara menurut Shittu et.al mempunyai 

hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan terjadi 

hubungan kausalitas antara keduanya, sehingga utang Negara 

menurut penelitiannya dapat memperburuk perekonomian suatu 

Negara karena menjadi tidak fokus dalam mencapai 

peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan harus 

memikirkan bayar utang Negara tersebut sehingga pertumbuhan 

ekonomi menjadi terhambat oleh utang itu sendiri.
115

 Penelitian 
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lain yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 

utang negara dan pertumbuhan ekonomi yaitu Dipeitro dan 

Anoruo,
116

 Chen and Li
117

 yang menyimpulkan bahwa utang 

Negara disisi lain dapat dipergunakan untuk memenuhi pos-pos 

yang mengalami kekurangan finansial yang berguna untuk 

mengembalikan keadaan ekonomi Negara, namun disisi lain 

dapat menimbulkan dampak baru yaitu rendahnya kemampuan 

bayar Negara terhadap utang tersebut. Berdasarkan pada 

penelitian terdahulu bahwa dalam penelitian ini 

menghipotesiskan variable hutang dan pertumbuhan ekonomi 

sebagai berikut:  

H2 Utang Negara berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ari 

Tri Afiftah,  Whinarko Juliprijanto, dan Rian Destiningsih” 

analisis pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah dan 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan 

Ekonomi di indonesia tahun 1988-2017
118

 yang menunjukkan 

hasil bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat 

memberi dampak baik pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 

negara. Hal tersebut dijelaskan melelui penggambaran Ketika 

masyarakat mengalami peningkatan jumlah konsumsi, maka 

diasumsikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat menjadi 

lebih ,meningkat atau masyarakat dalam keadaan sejahtera. 

Disisi lain bahwa peningkatan jumlah pengeluaran konsumsi 

rumah tangga juga dapat memicu peningkatan jumlah produksi 

yang terjadi dalam negeri tersebut artinya bahwa telah terjadi 

                                                                                                                  
from Five SSA Countries”, African Journal of Economic and Management Studies 

Vol.9 No.3 DOI: 10.1108 (2018), h.319. 
116 William R. DiPeitro and Emmanuel Anorou, “Goverment Size, Public 

Debt and Real Economic Growth: A Panel Analysis”, Journal of Economic Studies 

Vol.39 No.4 DOI: 10.1108/CPE/10.2019.0028 (2019), h. 330. 
117 Shiyi Chen and Wng Li, “Local Goverment Debt and Regional 

Economic Growth in China”, China Political Economy Vol.2 No.2 DOI: 

10.1108/CPE.10.2019.0028 (2019), h.330. 
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peningkatan produksi jumlah barang dan jasa yang digunakan 

masyarakat yang itu dapat memberi dampak positif bagi 

pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perekonomian 

negara tersebut berjalan dengan optimal. Sejalan dengan 

penelitian tersebut bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh 

P. Edward “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Konsumsi 

Rumah Tangga terhadap pertumbuhan ekonomi” 
119

menunjukkan bahwa konsumsi dapat mendorong 

perekonomian menjadi lebih ekspansif dan lebih berkembang 

dimana minat dan daya beli masyarakat menjadi lebih tinggi 

terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, dengan kegiatan 

tersebut bahwa produktifitas yang tejadi dalam negara tersebut 

menjadi lebih dinamis dan bergerak kepada pertumbuhan yang 

signifikan. 

Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh SS Dewi,” Pengaruh konsumsi Investasi dan tenaga Kerja 

terhadapp pertumbuhan ekonomi”
120

 yang menunjukkan bahwa 

pada variable konsumsi tidak memberi dampak signifikan 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Justru 

Konsumsi masyarakat yang terlalu tinggi yang dapat 

menyebabkan masyarakat lebih kepada budaya konsumerisme 

dan menjadi lebih hedonis dapat mengakibatkan keadaan 

ekonomi membutuh dimana kan menimbulkan masalah inflasii 

yang dapat memperburuk keadaaaaan perekonomian dan 

bahkan akan menunkan tingkat perekonomian masyarakat. 

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu tersebut bahwa 

penelitian tesis ini memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H3 Konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di                                                                                                                    Indonesia 

Pada dasarnya selain utang Negara terdapat sumber lain 
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seperti penerimaan pajak yang dapat digunakan oleh Negara 

untuk keperluan perbaikan ekonomi, dimana menurut Olaoye 

et.al menyebutkan bahwa sebagian dana yang masuk ke Negara 

dipergunakan untuk alokasi pembenahan ekonomi dan memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sehingga pengeluaran pemerintah ini memberi dampak yang 

positif terhadap keadaan perekonomian Negara, sebab dana 

yang ada dipergunakan untuk keperluan stimulus ekonomi 

supaya menjadi tergerak.
121

 Sedangkan pada   studi   

sebelumnya   dengan   mengggunakan   metode Panel Vector 

Autoregresive (PVAR), Olaoye juga menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah tidak memberi dampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan tidak terjadi hubungan kausalitas 

baik satu arah maupun dua arah, sehingga hasil penelitian ini 

meyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memberi 

hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Negara.
122

 Sejalan 

dengan penelitian tersebut bahwa menurut Olaoye and Afolabi 

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memberi 

dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 

Negara, hal tersebut diidikasikan karena sebagian besar alokasi 

dana yang dikeluarkan tidak tepat sasaran dan tingkat efisiensi 

penggunaan dana tidak terkendali sehingga dana yang 

dipergunakan tidak terserap dengan baik dan tidak member hasil 

yang maksimal dalam pertumbuhan ekonmi Negara.
123

 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu bahwa dalam penelitian 

ini menghipotesiskan   variable   pengeluaran   pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: 
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H4 Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi sebelum dan era covid-19 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan 

hipotesis parsial diatas bahwa secara simultan penelitian 

menghipotesiskan secara bersamaan semua variable 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

dimana ini diasumsikan pada hipotesis secara mandiri pada 

uji parsial diatas. Sehingga baik dari zakat, konsumsi, 

utang negara dan pengeluaran pemerintah akan secara 

Bersama menajdi faktor penentu pertumbuahn ekonomi 

karena secara makro ekonomi variable tersebut yang 

secara langsung hasilnya akan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi sehingga penelitian tesisi ini 

memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H5 Dana Zakat, Konsumsi, Utang Negara dan 

Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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