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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

       Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

disentralisasi.
1
 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber 

keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang 

terdiri dari hasil pajak daerah, retrebusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2
 

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan 

daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan tehadap pemerintah pusat, 

adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada.Semakin 

besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan 

pemerintah daerah untyk memikul tanggungjawab yang lebih besar.Tetapi 

                                                           
1
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semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah 

maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar.Sedangkan dampak yang 

dirasakan masyarakaat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan 

asli daerah adalah kelancaran pembangunan.Pembangunan meliputi berbagai 

sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum 

dan fasilita lainnya. 

 

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam 

pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam 

membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.Berdasarkan hal tersebut 

dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan 

belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi 

anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. 

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing 

pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan 

disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan 

daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri: 
3
 

 

 

                                                           
3
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1) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.
4
  Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari: 

a). Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup 

juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 

rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar 

lebih dari 10(sepuluh).
5
 

Objek fajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel 

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk 

fasilitas olahraga dan hiburan.Yang dimaksud dengan jasa penunjang 

adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan 

                                                           
4
 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi, Rajawali Pers, 

Jakarta,2014,h.393 
5
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cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan 

atau ikelola Hotel.
6
 

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasa 32 ayat UU 28 

Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai 

fasilitas hotel, seperti diskotek,spa,fitness center dll, maka dapat 

dikenakan pajak hotel.
7
 Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan 

daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas 

hiburan yang disebabkan tariff pajak hiburan dapat dikenakan sampai 

75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.
8
 

b). Pajak Restoran 

pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
9
 

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, 

baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan 

ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan 
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dibawa ( take away order), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak 

menikmati fasilitas sarana restoran.
10

 

c). Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.Hiburan 

adalah semua jeis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11

 

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan 

dipungut bayaran.Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas 

Pendapatan Asli Daerah.
12

 

d). Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda,alat,perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, 

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

dan/atau dinikmati oleh umum.
13

 

e). Pajak Penerangan Jalan 

pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil 

penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah 
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penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 

diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh 

pembangkit listrik.
14

 

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah 

konsumen memproleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyediaa 

tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan 

tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki 

dan dioprasionalkan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat 

perbelanjaan, took swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung 

yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator 

set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik 

terjadi.
15

 

f). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan 

g). Pajak Parkir 

2).  Retribusi daerah 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi 

daerah.Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran 

pemakaian atau karena memproleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan 
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pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas 

jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
16

 

Retribusi daerah dibagi tiga golongan: 

a). Retribusi jasa umum 

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai 

retribusi jasa umum.Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17

 

b). Retribusi jasa usaha 

 Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah: 

(1). Perizinan Tertentu  

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan prizinan 

oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badab yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

saran atau kelestarian lingkungan. 

(2). Perusahaan daerah 

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola 

perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber bpendapatan yang 
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disebut perusahaan daerah.Sifat perusahaan daerah sesuai dengan 

motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produki untuk 

menambah penghasilan daerah, member jasa, penyelenggarakan 

kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomi daearah.
18

 

Prinsip pengolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap 

berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari 

keuntungan.Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada 

kas daerah.Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang 

kontruksi, transpormasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. 

Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:  

(a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah   

berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing. 

(b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan 

kepada pemerintah daerah. 

(c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal 

seluruh atau sebagian merupakan milik daerah. 

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah 

didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada 

masyarakat.Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan 

kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai 

dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut 
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untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan 

pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. perusahaan daerah 

menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. 

Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian badan 

usaha milik daerah. 

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan 

atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan 

badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat 

member sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat 

ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relative 

kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 

c).Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli 

Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber 

pembiyaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan 

daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan 

memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. 

Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk 

kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. 

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan 

perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-
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lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha 

perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah 

(dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa 

dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.
19

 

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah 

tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini 

masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan 

penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam 

memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata 

untuk tiap-tiap daerah.Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah 

tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan 

daerah.Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan 

tanah milik daerah, jasa giro, hasil perjualan barang-barang, bekas milik 

daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan 

penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.
20

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

Supriatna,1993,sistem administrasi pemerintahan di daerah, PT Bumi Aksara ,Jakarta, hlm. 

1998 
20

Yuhana, Op Cit, hlm.20 



55 

3. Pendapatan Negara Dalam Islam 

Pendapatan Asli Daerah atau Negara dalam islam dapat dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi dan pendapataan tidak resmi.  

Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah dan sedekah dan dipergunakan 

hanya untuk manfaat tertentu. Pendapatan resmi daerah terdiri dari fay‟I, jizyah, 

kharaj, ushr, bea cukai, Negara berhak mempelajari unruk kepentingan seluruh 

penduduk seperti keamanan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Adapun 

beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Islam, yaitu : 

a. Fay‟i 

Fay‟I berarti mengembalikan sesuatu.Dalam terminology hukumfay‟I 

menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan.Fay‟I 

disebut pendapaatan penuh Negara karena Negara memiliki otoritas penuh 

dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan 

umum masyarakat.
21

 

b. Jizyah 

       Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negaraa 

islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan property dan 

kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.
22

Jadi jizyah 

tersebut diambil akibat kekufuran mereka.Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Al-quran surah Al- Taubah ayat 29. 
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Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 

dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan 

apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh 

sedang mereka dalam Keadaan tunduk.
23

 

 

Jizyah dikenakan atas diri sendiri setiap orang kafir, bukan atas harga 

mereka.Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat 

dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk 

kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu 

tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk fay‟I 

didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang 

ikut berperang maupun yang tidak. 

c. Kaharaj 

Kaharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para wilayah 

taklukkan harus membayar kepada Negara Islam. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Al-quran surah Al-Mu‟minun ayat 72: 

            

Artinya:  Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari 

Tuhanmu[1012] adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang 

paling baik . 
24
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24
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Kaharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslim dan kharaaj 

dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang 

terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata terlepas dari seseorang tersebut 

muslim ataupun non muslim. Hasil pengenaan kharaj didistribusikan untuk 

kepentingan seluruh kaum muslim disetiap masa.
25

 

d. Ushr ( bea cukai) 

Di kalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari 

lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang 

diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana zakat. Dan 10% 

yang kedua diambil dari pedang-pedang kafir yang memasuki wilayah islam 

karena membawa barang dagangan. Objek bea cukai ini adalah nilai barang 

dagang yang melintas wilayah pabean islam. Karena termasuk sumber 

pendapatan penuh maka ushr digunakan untuk kepentingan umum Negara 

secara luas.
26

 

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan 

ekonomi islam secara keseluruhan. Sebagaiman yang telah diketahui, tujuan 

ekonomi islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi 
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maslahah. Adapun beberapa peran yang harus dilakukan oleh pemerintahan 

didalam mengoptimalkan falah yaitu :
27

 

1. Manajemen kekayaan public dalam rangka memaksimumkan kepentingan 

public. 

2. Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun Negara yang secara 

efektif tidak melindungi masyarakat dan kepentingan budaya. 

3. Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi public dan tugas-

tugas pemerintah. 

4. Menjamin individu agar dapat meningkatkan efisiensi derajat kekayaan 

dan kesejahteraan. 

5. Menjaga keseimbangan sosial ekonomi, khususnya distribusi dan 

redistribusi kekayaan. 

6. Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan pendapatan 

Negara. 

e. Harus ada nash yang memerintahkan 

Setiap pendapatan dalam Negara islam harus diproleh sesuai dengan huku 

syara‟ dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara‟. 

f. Harus ada pemisahan muslim dan non muslim 

                                                           
27
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 Islam membedakan antara objek zakat dan pajak muslim dengan non 

muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum muslim, dan hanya 

digunakan untuk kepentingan kaum muslim. 

g. Hanya golongan kaya yang menanggung beban 

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa system 

zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur 

yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. 

h. Adanya tuntutan kemaslahan umum 

Prinsip kebijakan pemerintah Negara keempat adalah adanya tuntunan 

kemaslahatan umum, yang didahulukan untuk mencegah 

kemudharatan.Dalam keadaan tertentu (darurat).Ulil Amri wajib 

mengadakan kebutuhan rakyat, disaat ada atau tidaknya harta. Tanpa 

dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan dating 

kemudharatan yang lebih besar lagi. 

4. Pemanfaatan Potensi Daerah 

Berdasarkan beberapa potensi daerah yang telah dijelaskan, baik dari 

potensi sumber daya alam, sosial budaya dan sumber daya manusia.Semua 

potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau 

untuk kegiatan ekonomi. Pemanfaatan potensi seperti seperti yang terdapat di 
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tempat penelitian terutama pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan 

ekonomi tersebut dapat di bagi menjadi bidang, yaitu sebagai berikuit:
28

 

a. Bidang pertanian 

 Pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan menanaminya 

dengan tanaman yang bermanfaat.Kegiatan pertanian memanfaatkan tanah 

yang subur di dataran rendah. Dalam Q.S Al-An‟am(6):141 dijelaskan 

tentang Sumber Daya Alam terutama di bidang perkebunan dengan 

Firmannya:
29

 

              

                  

          

 

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 

tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 

sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 

Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 

 

 

b. Bidang Perkebunan 
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 Viethzal rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Raja 
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 Usaha perkebunan dapat dilakukan didataran tinggi maupun dataran 

rendah.Indonesia merupakan daerah yang potensial untuk usaha 

perkebunan karena tanahnya yang subur. Dalam Q.S AN-Nahl(16):10 itu 

sendiri diingatkan tentang kekayaan flora dan fauna dengan firmannya:
30

 

                

 Artinya:”Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) 

tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan 

ternakmu”. 

 

  Tafsirannya menjelaskan bahwa,dia-lah (Allah) yang 

menumbuh kembangkan, membesartinggikan berbagai pepohonan dan 

tanaman yang ada di berbagai lading dan kebun, baik itu pepohonan dan 

tanaman yang tumbuh dengan merambat seperti pepohonan semangka, 

labu, mentimun, dan lain-lain. Maupun tanaman yang meninggi dan 

membesar seperti pohon kurma, pohon kelapa, pohon jati, dan lain-lain.
31

 

Tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran tinggi  antara lain the, 

kopi, cengkeh dll. Sedangkan tanaman yang cocok untuk perkebunan 

didataran rendah antara lain kelapa, tembakau, papaya. 

c. Bidang peternakan  
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31
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 Usaha peternakan haruslah memperhatikan lokasi yang tepat untuk 

mengembala ternaknya.Mengembala artinya mencari tempat untuk 

merumput atau makan binatang ternak. Daerah padang rumput sangat 

potensial untuk usaha peternakan sapi dan kambing. Dalam Al-Quran 

mengingatkan tentang kekayaan alam dalam bentuknya yang bermacam-

macam, dalam surat an-Nahl:66Al-quaran mengingatkan tentang kekayaan 

fauna dan yang dihasilkannya seperti daging, kulit, bulu, Allah berfirman:
32

 

                     

   

 Artinya:” Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat 

pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada 

dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang 

mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”. 
 

 Dalam tafsiran ayat diatas menjelaskan bahwa Dia-lah Allah yang 

telah menciptakan binatang ternak diantaranya unta, kuda, sapi, yang 

paling sering di sebutkan dalam Al-quran, semata-mata untuk 

kemaslahatan kamu (manusia). Dalam berbagai jenis binatang ternak itu 

ditemukan beberapa atau bahkan sejumlah (manfaat), di antaranya sebagai 

sarana penghangat atau pemanas di saat-saat mengalami kedinginan 

dimusim dingin. 
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d. Bidang perdagangan  

 Perdagangan adalaah usaha yang bermanfaat untuk distribusi dari 

produsen kekonsumen.
33

 Baik distribusi dari barang kota ke pedesaan 

maupun sebaliknya. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan dipasar, 

keliling swalayan atau membuka toko. Seperti yang di dapat dalam Q.S 

An-nisa‟(4):29, Allah berfirman:
34

 

                  

         

 Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. 

 

e. Bidang prindustrian 

  Perindustrian merupakan usaha untuk menghasilkan barang, industri 

membutuhkan bahan baku dan tenaga manusia. Untuk bahan baku industry 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga biasanya lokasi 

industry dekat dengan lokasi bahan baku.
35

 Namun ada pula industri yang 

jauh dari lokasi bahan baku sehingga mendatangkan bahan baku dari 

tempat lain. Industry juga memanfaatkan tenaga manusia untuk proses 
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pengolahan barang, pengoprasian mesin, mengatur perusahaan dan 

memasarkan barang, untuk itu dibutuhkan tenaga manusia yang cakap, 

terampil dan terlatih. Teruma di jelaskan dalam Q.S Al-Hadid (57):25 

tentang industry makanan, Allah berfirman :
36

 

               

              

      

 Artinya:”Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 

mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat 

kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka 

mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang 

menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak 

dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”. 
 

f. Bidang pertambangan 

  Usaha pertumbuhan merupakan usaha dengan memanfaatkan hasil 

bumi. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan hasil tambang seperti 

pasir , biji besi, minyak bumi, emas dan gas alam.
37

Kegiatan pertambangan 
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dapat dilakukan didarat maupun di laut. Seperti yang terdapat dalam Q.S 

Ar-Ra‟d 130:17.
38

 

                 

                    

                     

     

Artinya: Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah 

air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih 

yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api 

untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih 

arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan 

yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada 

harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di 

bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. 

g. Bidang pariwisata 

  Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi alam,sosial 

dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. 

Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah  juga sangat potensial untuk 

pariwisata. Berbagai tarian adat ,rumah adat,seni music,makanan khas 

daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata. 

Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai seni seperti candi, dan benteng 

juga banyak dimanfaatkan untuk wisata.Indonesia sedang menggalakkan 

kegiatan pariwisata dengan membuka wisata-wisata baru.Dengan adanya 
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objek wisata danyak mendatangkan wisatawan baik dalam negeri maupun 

luar negeri.Dengan banyaknya kunjungan berarti meningkatkan pendapatan 

daerah. Selain itu dibukanya objek wisata juga banyak membuka peluang 

usaha ditempat wisata, antara lain berdagang souvernir, sewa tikar, jasa 

foto, transpormasi dan dll.
39

 

B. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas 

produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan 

Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dalam suatu wilayah.
40

 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam 

jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yaitu: proses, output perkapita 

dan jangka panjang. Dari sini dapat melihat aspek dinamis dari suatu 

perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang 

atau berubah dari waktu ke waktu.Tekanannya pada perubahan atau 

perkembangan itu sendiri.
41

 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau 

pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung perkapita atau 
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selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan 

penggunaan input. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan 

kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaaan 

yang lebih baik selama periode tertentu.
42

Dari aspek dinamis melihat 

bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke 

waktu. 

Menurut Todaro dan Smith pertumbuhan ekonomi merupakan suatu 

proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara 

terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga 

menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama 

semakin besar. Dimana ada empat faktor utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:
43

 

 

 

a. Akumulasi Modal 

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada 

masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat 

memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-

mesin, peralatan-peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan 
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stok modal (capital stock) fisik suatu negara (yaitu jumlah riil bersih dari 

semua barang-barang modal produktif secara fisik) sehingga pada 

gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat 

output yang lebih besar.
44

 

b. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan 

kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor 

yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti: 

semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan 

tenaga kerja, dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan 

potensi pasar domestik.
45

 

c. Kemajuan Teknologi 

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang 

paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling 

sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya cara-cara baru atau 

mungkin cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-

pekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, membuat pakaian, atau 

membangun rumah. Ada tiga macam klasifikasi mengenai kemajuan 

teknologi yaitu : kemajuan teknologi yang bersifat netral, kemajuan 
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teknologi yang besifat menghambat tenaga kerja, kemajuan teknologi yang 

bersifat menghambat modal. 
46

 

Suatu kemajuan teknologi dikatakan mempunyai sifat yang netral jika 

tingkat output yang dicapai lebih tinggi dari kualitas dan kombinasi input 

yang sama.
47

 

2. Teori PertumbuhanEkonomi 

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah 

dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara. Setiap negara 

akan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi paling optimal. Hal ini 

dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat 

bagi masyarakat yang luas. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat teori-teori 

dari para tokoh ekonomi diantaranya: 
48

 

a.  Teori Pertumbuhan Endogen 

Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan GNP yang persisten, yang 

ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi dan bukan oleh 

kekuatan-kekuatan di luar sistem. Perilaku aliran modal negara-negara 

berkembang (dari negara miskin ke negara kaya) turut memicu konsep 

pertumbuhan endogen.
49
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Untuk menggambarkan pendekatan pertumbuhan endogen, akan dibahas 

pertumbuhan endogen Romer.
50

Romer dikenal sebagai pakar pertumbuhan 

ekonomi dan pernah menjadi salah satu kandidat penerima Nobel di bidang 

ekonomi.Bidang kajian yang menarik perhatian Ramer adalah pertumbuhan 

ekonomi, tetapi dengan perspektif yang lebih luas.Ramer memasukkan 

komponen teknologi endogen hasil penelitian dan pengembangan (research & 

development) dan ilmu pengetahuan ke dalam model pertumbuhannya.
51

 

Teori yang dikemukan oleh Ramer menyajikan sebuah kerangka teori 

yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini 

mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam 

(endogenous) sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap hal 

yang bersifat endogen, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari 

keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi dibidang ilmu 

pengetahuan.
52

 

Model Romer ini menganggap ilmu pengetahuan sebagai salah satu 

bentuk modal. Ilmu pengetahuan merupakan suatu input terpenting dalam 

proses produksi. Hanya berkat ilmu pengetahuan orang dapat menciptakan 

metode baru dalam berproduksi sehingga memproleh keuntungan ekonomi 
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dan ilmu pengetahuan yang ada sekarang tercipta karena adanya inovasi serta 

perbaikan dimasa lalu.
53

 

Lebih jauh lagi, Romer menekankan bahwa teknologi dan ilmu 

mengatakan merupakan faktor penentuan cepat atau lambatnya laju 

perekonomian suatu negara.
54

 Teori ini dengan jelas menggambarakan tentang 

bagaimana akumulasi modal tidak mengalami diminishing returns, namun 

justru akan mengalami increasing returns dengan adanya spesialiasi dan 

investasi di bidang SDM dan ilmu pengetahuan. 

b. Teori Ekonomi Klasik 

Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis 

adalah Adam Smith yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya „An 

Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations’. Inti ajaran 

smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam 

menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. 

Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efidien 

membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin 

pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner.
55

 Kebijakan pasar 

bebas dan pengurangan campura tangan pemerintah (laissez faire) dianggap 
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mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut karena adanya campur 

tangan tersebut hanya akan mengganggu bekerjanya mekanisme pasar.
56

 

Adam smith membagi tahap pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang 

berurutan yaitu : (1) masa berburu, (2) masa beternak, (3) masa pertanian, 

(4) masa perdagangan, (5) tahap mada industry.
57

 

Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat 

tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, 

pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem 

pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam smith memandang pekerja 

sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian tenaga kerja 

merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, dalam upaya 

peningkatan produktifitas kerja. Dalam pembangunan ekonomi modal 

memegang peranan penting.
58

 

Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau 

lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, proses 

pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan kateristik 

satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan 

meningkatkan daya tarik bagi pemuouk modal, mendorong kemajuan 

teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini 
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akanmendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses 

pertumbuhan ekonomi sebagaai suatu fungsi tujuan pada akhirmya harus 

tunduk pada fungsi kendala yaitu terbatasnya sumber daya ekonomi.
59

 

Dalam pemikiran smith, pemerintah tidak perlu terlalu dalam 

mencampuri urusan perekonomian karena tugas pemerintah adalah 

menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang pendorong pihak 

swasta berperan optimal dalam perekonomian. 

c. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

Teori pertumbuhan Neo-Klasik ini dikemukan oleh solow-swan yang 

menggunakan unsure pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan 

teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi.Soloe-swan 

menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya subtisusi 

antara capital dan tenaga kerja.
60

 

Teori solow-swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar 

dapaat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu 

banyak mencampuri/mempengaruhi pasar.Campur tangan pemerintah hanya 

sebatas kebijakan fiscal dan kebijakan moneter.Hal ini membuat teori mereka 

dan pandangan para ahli lainnya yang sejalan dengan pemikiran mereka 

dinamakn pemikiran teori neo-klasi.Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga 

sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan 
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peningkatan teknologi-teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau 

kemajuan teknik sehingga produktivitasnya per kapita meningkat.
61

 

Dalam modal neo-klasik sangat memperhatikan faktor kemajuan 

teknik, yang dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusi (SDM), mutu SDM adalah menyangkul keahlian dan moral.Oleh 

sebab itu, pemerintahan perlu mendorong terciptanya kreativitas dalam 

kehidupan masyarakat agar produktivitas per tenaga kerja terus meningkat.
62

 

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

   Pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu indikator untuk mengukur 

tingkat kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana dari indikator 

tersebut dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan 

pertumbuhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara 

dan mengetahui corak pertumbuhan ekonomi.
63

 Ada beberapa indikator untuk 

mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: 

a. 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. 
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b. Tenaga Kerja dan Pengangguran 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang atau jasabaik 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. 

c. Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi.Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat 

dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli 

masyarakat yang semakin meningkat.Kesejahteraan masyarakat juga di 

tandai dengan pendaparan per kapita yang tinggi dan kemampuan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

4. HubunganPendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut   Mardiasmo, pendapatan   asli   daerah adalah penerimaan 

yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan 

 lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah. Desentralisasi berarti 
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penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah  atau  daerah  tingkat 

 atasnya  kepada  daerah.
64

 

Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan 

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.  Menurut Brata  

yang dikutip oleh Adi dan Harianto menyatakan bahwa terdapat dua 

komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan 

bantuan. 

Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD 

sehingga komposisi PAD sebagai penerimaan daerah juga meningkat. 

Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih 

banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan bahwa pertumbuhan 

PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi daerah itu. Namun apabila eksploitasi PAD dilakukan secara 

berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif 

bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.
65
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Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bagi menjadi beberapa 

jenisyaitu:
66

 

1. Pajak Daerah merupakan   penerimaan   daerah   yang   berasal   dari   

pajak. Penerimaan dari sektor pajak ini antara lain : pajak kendaraan 

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah 

dan pajak air permukaan. 

2. Retribusi Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 

retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, 

retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan 

pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek 

kendaraan penumpang, retribusi  air,  retribusi  jembatan  timbang, 

 retribusi  kelebihan  muatan  dan retribusi perizinan pelayanan dan 

pengendalian. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain 

dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK.  

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah 

yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini 
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berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa 

giro. 

 

4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam 

Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang 

produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi.Pertumbuhan bukan 

hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukan untuk 

pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.
67

Pertumbuhan 

ekonomi sebenernya talah mendahului sistem kapitalisme atau marxisme yang 

berkembang di barat. Dalam kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf yang 

mengungkapkan harga dalam pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi, 

dimana ia menetapkan saran bagi khalifah Harun al-Rasyid untuk mengatur 

pajak.
68

 

Dalam perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, 

dimana yang dimaksud dengan perseolan ekonomi yaitu persoalan kekayaan 

dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif islam menyatakan bahwa 

haql itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk 

memenui kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan 

kehidupan manusia, kemudian dilihat dari tujuan pokoknya, islam tidak 

melihat pertumbuhan kekayaan sebagai suatu yang terpisah dengan cara 
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 Ibid.h.124 
68Nurul Huda, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Edisi pertama, Jakarta.hal.125 
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distribusinya dan tuntutan realisasi keadilan sosial. Hal ini karena islam 

terhubung dengan caradistribusinya, tuntutan untuk merealisasikan 

pertumbuhan kekayaan bagi anggota masyarakat dalam suasana kemudahan 

dan kasih saying, dan berbagi persyaratan yang  memungkinkan mereka dapat 

saling member dan menjalankan tugas dalam kehidupan. Islam mendorong 

agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua 

anggotanya dengan sejumlah komoditas yang memang diperlukan dalam 

tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya.
69

 

 

5. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam 

            Tariqi menguraikan mengenai beberapa karakteristik dalam 

pertumbuhan ekonomi islam, sebagai berikut :
70

 

a. Keadilan  

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan 

keadilan diantara manusia.Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil 

dalam banyak ayat Al-Quran.Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16) ayat 

90 : 

                 

          

                                                           
69
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70
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Artintanya:‟‟Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.’’
71

 

 

b. Bertanggung jawab 

        Landasan adanya tanggung jawab sebagai salah satu fondasi 

paling penting diungkapkan secara jelas dan gambling dalam syarat islam, 

dimana tanggung jawab memiliki dua sisi yang pertama tanggung jawab 

antara sebagian anggota masyarakat dan sebagian golongan lainnya, 

kedua tanggung jawab negara terhadap masyarakat
72

. 

c. Mencukupi 

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, 

namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup 

realisasi kecukupan bagi semua manusia. Oleh karena itu islam membagi 

tanggung jawab itu sebagai kewajiban atas golongan kaya, kerabat, 

orang-orang yang diberi kemudahan, dan negara hingga semua potensi ini 

menjadi satu sinergi besar untuk mengatasi persoalan kemiskinan.
73

 

d. Realistis 

Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai 

kenyataan. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi 
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menjelaskan bahwa islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang 

mungkin terjadi di masyarakat islam.
74

 

 

C. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian ini mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi telah dilakukan penelitian sebelumnya.Salah satunya 

dilakukan oleh Chindy Febri Roni melakukan penelitian mengenai Analisis 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013.
75

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas atau Pendapatan Asli Daerah pengaruh signifikan terhadap 

variabel terkait atau Pertumbuhan Ekonomi. 

M Ribai Subhanda Lubis melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kota Padangsidimpuan tahun 2004-2009.
76

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi Pendapatan Asli Daerah 

0,003< a= 0,05 maka Ho ditolak dan Hi diterima. Hal iniberarti bahwa PAD 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai siginifikasi 
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pada pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dan melihat besarnya nilai koefisien determinasi antara Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran pembanguan terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah sebesar 0,953 atau 95,3%. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan 

ekonomi dapat di jelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran 

pembangunan adalah sebesar 95,3% selebihnya 4,7% berasal dari faktor lain 

yang tidak diteliti dalam model regresi ini.
77

 

Helmy Syamsuri melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2005-2008.
78

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

daerah dengan indicator PDRB dan pendapatan perkapitatidak berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan besarnya pengaruh 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan indicator PDRB dan pendapatan perkapita 

terhadap belanja modal/pembangunan sebesar 86,9%. 

Hasdi Aimon dan Rova Putra melakukan penelitian mengenaianalisis 

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten kota di sumatera barat. 
79

Hasil penelitian tersebut adalah penelitian ini 

menyimpulkan bahwa variabel Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten/kota dan berhubungan 

positif. Setiap peningkatan yang terjadi pada pendapatan asli daerah maka akan 

menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dikabupaten/kota 

sumatera barat. 

Tria Dessi Putri meneliti mengenai  Analisis Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi 

Lampung tahun 2000-2013.
80

Hasil penelitian 1).Investasi pemerintah (belanja 

modal pertenaga kerja) 2000-2003 memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) investasi swasta (realisasi PMA dan PMDM 

pertenaga kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) 

pertenaga kerja periode 2000-2013 memiliki pengaruh negative dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi lampung. 
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D. Penelitian Terdahulu 

  

Tabel 2.1 

             Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Metode Hasil 

Chindy 

Febri Roni 

Analisi Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Propinsi 

Sulawesi Utara 

Tahun 2001-2013 

Metode Analisis 

data yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

Ordinary Least 

Square (OLS) 

dengan 

mengunakan 

metode analisis 

regresi 

sederhana. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel bebas atau 

Pendapatan Asli Daerah 

pengaruh signifikan 

terhadap variabel terkait 

atau Pertumbuhan 

Ekonomi. 

M Ribai 

Subhanda 

Lubis 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

dan Pengeluaran 

Pembangunan 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah 

di Kota 

Padangsidimpuan 

tahun 2004-2009. 

 

 Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

nilai signifikasi 

Pendapatan Asli 

Daerah 0,003< a= 

0,05 maka Ho 

ditolak dan Hi 

diterima. Hal 

iniberarti bahwa 

PAD berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan nilai 

siginifikasi pada 

pengeluaran 

pembangunan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Dan 

melihat besarnya 

nilai koefisien 
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determinasi antara 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

pengeluaran 

pembanguan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi adalah 

sebesar 0,953 atau 

95,3%. Hal ini 

berarti bahwa 

pertumbuhan 

ekonomi dapat di 

jelaskan oleh 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

pengeluaran 

pembangunan adalah 

sebesar 95,3% 

selebihnya 4,7% 

berasal dari faktor 

lain yang tidak 

diteliti dalam model 

regresi ini. 

 

Tria Dessi 

Putri 

Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah dan 

Pengeluaran 

Pemerintah terhadap 

Perkembangan 

Ekonomi Propinsi 

Lampung tahun 

2000-2013 

 a. Investasi 

pemerintah 

(belanja modal 

pertenaga kerja) 

priode 2000-

2013 memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

b. Investasi swasta 

(realisasi PMA 

dan PMDN 

pertenaga kerja) 

priode 2000-

2013 memiliki 
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pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

c. Penerimaan 

pendapatan asli 

daerah (PAD 

pertenaga kerja) 

2000-2013 

memiliki 

pengaruh 

negative dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

Provinsi 

Lampung. 

helmy 

Syamsuri  

 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah di 

Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Tahun 2005-

2008 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pertumbuhan 

ekonomi daerah 

dengan indicator 

PDRB dan 

pendapatan 

perkapitatidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pendapatan asli 

daerah, sedangkan 

besarnya pengaruh 

pertumbuhan 

ekonomi daerah 

dengan indicator 

PDRB dan 

pendapatan perkapita 

terhadap belanja 

modal/pembangunan 

sebesar 86,9%. 
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Hasdi 

Aimon dan 

Rova Putra 

Analisis Pendapatan 

Asli Daerah dan 

Dana Perimbangan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten 

kota di Sumatera 

Barat 

 Hasil penelitian tersebut 

adalah penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

variabel Pendapatan asli 

daerah memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

dikabupaten/kota dan 

berhubungan positif. 

Setiap peningkatan 

yang terjadi pada 

pendapatan asli daerah 

maka akan 

menyebabkan 

peningkatan pada 

pertumbuhan ekonomi 

dikabupaten/kota 

sumatera barat. 

 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu penelitian kali ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Chindy Febri Roni yang berjudul Analisis 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2013 yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitin yang penulis lakukan yaitu penulis melakukan penelitian terfokus pada 

Provinsi Lampung tahun 2003-2015 dimana metode analisi data yang digunakan 

dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

metode regresi sederhana dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

bebas atau pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap variabel terikat 

atau pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi lampung 

dari tahun 2003-2015 tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya (naik-turun). 
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E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir digunakan untuk mempermudah penulis mengetahui arahan 

tujuan penelitiannya.Adapun kerangka berfikir pada penulisan penelitian ini 

adalah. 

Table 2.2 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa jika laju pertumbuhan 

pendapatan asli daerah meningkatkan maka akan member pengaruh yang besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. Begitu pula sebaliknya jika 

laju pertumbuhan pendapatan asli daerah menurun maka tidak akan memberikan 

pengaruh kontribusi yang besar. 

 

 

 

Pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Variabel (y) 

1. Pendapatan Per kapita 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)   

Variabel (x) 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Pendapatan BUMD 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

 

 

  

 

 

nkjlik 

 

 

 

Analisis Regresi Linear Sederhana 
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F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.
81

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah. 

Hipotesis ini akan ditolak jika ternyata salah, namun akan diterima jika fakta-fakta 

membenarkan. Oleh karena itu, pada penulisan skripsi ini hipotesis diartikan 

sebagai dugaan sementara yang masih lemah sehingga perlu dibuktikan 

kebenarannya.Bedasarkan uji statistic, penelitian menggunakan hipotesis nol atau 

hipotesis nihil dan juga hipotesis alternative atau hipotesis kerja.
82

Dalam hipotesis 

yang penulis buat adalah hipotesis H0 dan H1. 

H0: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

H1:Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi.  

Meskipun hipotesis ini telah dibuat sebagai dugaan sementara, tetapi harus tetap 

dibuktikan kebenarannya dengan menguji terlebih dahulu. 

 

 

 

 

                                                           
81

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&G, (Alfabeta:Bandung 2013) 

H.96 
82
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