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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya kemiskinan yang terjadi, 

kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. 

Kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga sebagian besar terjadi di 

pedesaan. Untuk memahami hal tersebut maka harus mengetahui terlebih dahulu apa 

saja faktor-faktor penyebab kemiskinan. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis faktor-

faktor penyebab kemiskinan pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiiluwih 

Kabupaten Pringsewu? dan Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang analisis 

faktor-faktor penyebab kemiskinan pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiiluwih 

Kabupaten Pringsewu?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

faktor-faktor penyebab kemiskinan pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiiluwih 

Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang 

analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Adiiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian lapangan (field research), dimana 

data primer dan sekunder di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi 

dan kuesioner. Responden yang dijadikan sampel dalam penilitian adalah masyarakat 

Kelurahan Purwodadi yang masuk kedalam keluaarga miskin yaitu sebanyak 78 

orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. 

 Hasil penelitian ini yaitu Faktor-faktor penyebab kemiskinan pada Kelurahan 

Purwodadi yang paling dominan adalah sempitnya lapangan kerja sehingga 

masyarakat tidak mampu meraih peluang ekonomi, masyarakat tidak memiliki 

sumber daya manusia yang memadai dan kebijakan pemerintah kurang mendukung 

terhadap perkembangan ekonomi kecil. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam 

penyebab kemiskinan dapat digolongkan pada perbedaan pemerolehan rezeki yang 

diusahakan masyarakat, perbedaan kapasitas atau bakat dalam diri manusia dan 

menipisnya sifat sosial diantara kaum muslimin. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

sebaiknya melakukan upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru contohnya dengan 

bekerja sama sengan perusahaan mendirikan home industri. pemerintah daerah 

sebaiknya melakukan pendirian koprasi untuk masyarakat Desa guna memperlancar 

usaha masyarakat dalam kegiatan ekonomi, Program pengentasan kemiskinan di 

Pedesaan sebaiknya diefektifkan lagi dengan melihat kebutuhan-kebutuhan mendasar 

untuk berusaha bukan sekedar memberikan bantuan konsumtif semata. Serta 

pengoptimalan dana zakat harus dilaksanakan dengan baik. 

 



 

MOTTO 

 

(Al-Qur’an Surat Ar-Ra’ad ayat 11) 

                     

Artinya : “6.  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 7. Maka apabila 

kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain, 8. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 

kamu berharap.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan 

skripsi ini, untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi yang 

berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca. Maka 

penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang 

terkandung di dalam judul penelitian ini. 

 Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : “Analisis Faktor-Faktor 

Penyebab Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. 

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut : 

 Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

 Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
2
 Penyebab, menurut kamus umum Bahasa 

Indonesia adalah yang menyebabkan. 

                                                             
1
Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 

65. 
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisike 3 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 312. 



 

 Kemiskinan diartikan sebagai salah satu keadaan dimana seseorang tidak 

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf  kehidupan kelompok 

dan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
3
 

 Kemisikinan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kemiskinan pada 

masyarakat desa dimana mereka yang pada umumnya bertempat tinggal di 

daerah-daerah pedesaan yang taraf kehidupannya masih tergolong rendah dimana 

mereka dengan menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian pokok 

dibidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat berhubungan dengan 

sektor ekonomi tradisional.
4
 

       Ekonomi Islam adalah ilmu yang membahas serta mengarahkan suatu 

kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dalam ekonomi 

Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah.
5
 

 Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud judul skripsi ini adalah sebuah 

penelitian yang  pembahas analisis faktor-faktor yang menimbulkan terjadinnya 

kemiskinan pada Desa Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

 

 

 

                                                             
3
Lincolin Arsyat, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015), h. 

299. 
4
MichaeP.Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jakarta: Erlangga,2003),h. 255. 

5
Ahmad Muhammad Al AsaldanPathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip Dan 

TujuanEkonomiIslam  (Jakarta:CV.PustakaSetia, 1999), h. 39-145. 



 

B. Alasan Memilih Judul 

       Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut : 

1. Secara  Objektif 

 Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan permasalahan 

kemiskinan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan dianalisis. 

Untuk itu, peneliti mengambil studi kasus di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Adiluwih yang berada di Kabupaten Pringsewu. Karena menurut 

data BPS provinsi Kabupaten Pringsewu menempati presentase urutan 

terendah keempat, akan tetapi hal itu tidak terlihat jika kita melihat wilayah-

wilayah yang ada dipelosok yang jauh dari kata layak. Seperti yang terjadi di 

Kecamatan Adiluwih, Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang 

memiliki potensi di bidang pangan, peternakan, pertambangan, perkebunan 

dan perikanan. Namun ternyata masyarakat Kecamatan Adiluwih masih 

banyak yang dibawah garis kemiskinan seperti di Kelurahan Purwodadi yang 

memiliki  sumber daya alam yang melimpah, serta sumber daya manusia 

yang masih produktif dan memiliki potensi. Akan tetapi, masih banyaknya 

kemiskinan dilihat dari  infrastruktur di Kelurahan Purwodadi saat ini masih 

kurang memadai serta adannya permasalahan ekonomi yang masih terus 

meningkat.  

 Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut untuk 

menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kelurahan Purwodadi 



 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ditinjau dari perspektif ekonomi 

Islam. 

2. Secara Subjektif  

a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 

sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya 

untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  

b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat 

adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan 

informasi lainya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder 

dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek 

penelitian mudah dijangkau oleh penulis. 

 

C. Latar Belakang 

       Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat 

multidimensional. kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga 

sebagian besar terjadi di pedesaan. Menurut Emil Salim,
6
 yang dimaksud dengan 

kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai 

suatu paket barang atau jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup 

secara manusiawi. Paket ini terdiri dari sandang, pangan dan papan. 

       Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang 

bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang 
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menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa 

mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah 

yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber 

daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan 

ketidak mampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya 

peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi 

tingginya tingkat pengangguran. Tinginya tingkat pengangguran disuatu Negara 

ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan sistem 

ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang kurang mendukung 

ekonomi rakyat.
7
 

 Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling terkait, yang pada 

akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. Masalah ini jika 

tidak segera di tanggulangi akan memperaparah kondisi masyarakat miskin, yang 

berdampak pada lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap 

berbagai persoalan hidup, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka 

lakukan sebagai jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka, apabila 

keadaan ini berkelanjutan, maka akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit 

untuk diberantas. 

 Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Al-Qur’an 

tentang kondisi kemiskinan, dimana ada orang yang diberikan rezeki lapang dan 
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Islam UI Press, 2007), h. 24. 



 

ada pula yang dalam kondisi sempit (miskin). Seperti yang dijelaskan dalam 

surah Al-Israa’ Ayat 30. 

                            

Artinya : Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia   
kehendaki dan menyempitkan-Nya; sesungguhnya dia Maha 

mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.
8
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan perolehan harta yang 

berbeda antar umat manusia. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan 

antara yang kaya dengan miskin, atau lapang dengan sempit, adanya batasan 

antara si kaya dengan simiskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang 

terjadi di masyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tentu saja batasan 

tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, 

memiliki skill atau ketrampilan sesuai dengan kerja, mau bekerja keras dan 

bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini lah yang diberikan 

kelapangan rezeki oleh Allah SWT. 

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

kemiskinan, meskipun demikan gerakan yang diarahkan untuk pengentasan 

kemiskinan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan dana Desa, 

bantuan dana bos untuk anak sekolah, bantuan raskin untuk masyarakat begitu 

juga dengan islam telah banyak mengurai tentang solusi untuk memecahkan 

masalah kemiskinan yang melanda umat muslim. 

                                                             
8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya :CV Mahkota, Edisi 

Revisi, 1996), h. 108. 



 

Kondisi kemiskinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak jauh 

berbeda dengan kondisi kemiskinan yang ada pada  masyarakat Purwodadi 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Pringsewu merupakan salah satu 

Kabupaten di Provinsi Lampung yang mempunyai luas wilayah 625 km2, 

berpenduduk 377.857 jiwa terdiri dari 195.400 laki–laki dan 182.457 perempuan. 

Dari segi luas wilayah, Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan Kabupaten 

terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung.Kabupaten Pringsewu terdiri 

dari 96 pekon (Desa) dan 9 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, 

Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, Kecamatan Banyumas 

dan Pagelaran Utara.  

Tabel 1.1 

Presentase Tingkat Kemiskinan  

Kabupaten/Kota Provinis Lampung 2014-2015 

 

Nama Kab/Kota 
2014 2015 

PO P1 P2 PO P1 P2 

Lampung Barat 13.70 1.82 0.36 14.18 2.37 0.56 

Tanggamus  14.95 2.39 0.60 14.26 1.98 0.46 

Lampung Selatan 16.77 2.14 0.47 16.27 2.66 0.71 

Lampung Timur 17.05 2.87 0.72 16.91 2.51 0.63 

Lampung Tengah 13.13 1.85 0.41 13.30 2.41 0.59 

Lampung Utara 23.32 3.71 0.98 23.20 4.08 1.14 

Way Kanan 15.03 2.03 0.42 14.61 2.18 0.49 

Tulang Bawang  8.66 1.61 0.46 10.25 1.84 0.51 

Pesawaran  17.51 2.56 0.64 17.61 3.12 0.75 

Pringsewu 9.83 1.15 0.21 11.80 1.40 0.25 

Mesuji 6.57 0.77 0.17 8.20 1.04 0.24 

Tulang Bawang Barat 7.12 0.74 0.14 8.23 1.48 0.36 

Pesisir Barat - - - 15.8 15.8 0.64 

Kota Bandar Lampung 10.60 1.53 0.38 10.33 1.26 0.24 

Kota Metro 10.60 1.53 0.38 10.33 1.26 0.24 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015 



 

       Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara. 

Data badan pusat statistik menyebutkan bahwa Kabupaten Pringsewu merupakan 

Kabupaten dengan presentase terendah keempat setelah Kabupaten Mesuji, 

Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Hal ini dikarenakan Kabupaten 

Pringsewu memiliki banyak potensi baik dilihat dari pendidikan, industri, 

pariwisata, pertambangan, perikanan, transportasi dan pertanian, perkebunan dan 

kehutanan. Apa lagi saat ini, pembangunan di Kabupaten Pringsewu dalam 

bidang infrastruktur, perekonomian, pendidikan dan kesehatan masih 

dikembangkan untuk lebih memajukan Kabupaten Pringsewu. 

 Meskipun Pringsewu merupakan Kabupaten dengan presentase kemiskinan 

yang rendah menurut data Provinsi, akan tetapi  hal itu tidak terlihat jika kita 

melihat wilayah-wilayah di Pringsewu yang jelas bertolak belakang dengan data 

badan statistik Provinsi. Keadaan masyarakat yang ada dipelosok masih jauh dari 

kata layak, hal ini terlihat dari perbaikan perekonomian di pedesaan masih sangat 

minim sekali dilakukan, seperti yang terjadi pada Kecamatan Adiluwih.         

 Kecamatan ini merupakan Kecamatan dengan penduduk yang memiliki 

potensi,  baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang 

dilihat dari sentra hasil pertanian berupa hasil hortikultura, pangan, peternakan, 

perdagangan dan pertambangan. Akan tetapi pada kenyataannya menurut data 

yang diperoleh dari Kantor Kecamatan adiluwih, masyarakat di Kecamatan 

Adiluwih masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu sebanyak 



 

45%. Hal ini dilihat dari tingkat pendapatan yang didapat oleh sebagian besar 

masyarakat kurang dari  Rp500.000 per bulan, tingkat konsumsi beras kurang 

dari 480 kg per kapita per tahun, infrastruktur yang kurang memadai dan akses 

jalan yang masih banyak perlu diperbaiki, serta permasalahan dalam pengelolaan 

sumber daya yang masih kurang terarah sehingga kurang efesian dalam 

pemanfaatannya. 

 Kecamatan Adiluwih memiliki 13 Pekon, salah satunya adalah Pekon 

Purwodadi. Menurut data yang penulis peroleh dari Kecamatan Adiluwih, 

menjelaskan bahwa Kelurahan Purwodadi termasuk Desa miskin, yang dilihat 

dari tingkat pendapatan masyarakat yang masih dibawah rata-rata. Data-data 

yang penulis peroleh dari Kelurahan Purwodadiyaitu tentang perincian penduduk 

miskin dan jumlahnya, diperoleh berdasarkan hasil pemetaan kemiskinan 

partisipatif (PKP) yang dilakukan oleh Kecamatan Adiuwih. 

       Data yang diperoleh yaitu menjelaskan bahwa Desa Purwodadi terdiri dari 6 

dusun, memiliki jumlah pendudduk sebanyak 3235 Jiwa, terdiri dari penduduk 

laki-laki 1.547 jiwa dan penduduk perempuan 1.688 jiwa. Dengan jumlah kepala 

keluarga sebanyak 779 dan sebanyak 343 kepala keluarga masuk kedalam 

keluarga miskin, dengan konsumsi beras 320 kg per kapita pertahun. 

       Hasil tersebut dapat menunjukan bahwa konsumsi beras penduduk miskin di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih kuarang dari 480 kg per kapita per 

tahun maka dapat digolongkan kedalam penduduk miskin.  



 

 Menurut Profesor Sayogyo, penduduk pedesaan digolongkan miskin jika 

mengkonsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun, sedangkan, untuk 

daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. Patokan ini sebenarnya 

menggambarkan garis yang sangat miskin karena hanya didasarkan atas jumlah 

pangan minimal yang diperlukan untuk sekedar menyambung hidup. Namun, 

sejak tahun 1979 garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis 

miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg per kapita per tahun 

dan untuk daerah perkotaan setara dengan 720 kg per kapita per tahun.
9
 

       Mencermati kondisi kemiskinan pada Kelurahan Purwodadi tentu saja yang 

perludi bahasa dalah menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dan 

kemudian mencermati solusi apa yang harus dilakukan untuk 

menanggulanginnya. Hal inilah yang menjadi alasan atau dasar pengkajian 

masalah kemiskinan pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu yang berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan 

ditinjau dari persepektif ekonomi Islam. 

 

D. Batasan Masalah 

       Berdasarkan indentifikasi masalah yang ada, yaitu terdapat beberapa faktor-

faktor penyebab kemiskinan yang berada pada Kelurhan Purwodadi Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Maka 

peneliti ini mengfokuskan faktor penyebab kemiskinan pada penelitian ini 

sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini akan fokus pada faktor-faktor penyebab kemiskinan dilihat 

dari lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sumber 

daya alam dan kebijakan pemerintah.  

2. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Purwodadi 

yang masuk kedalam kelurga miskin. 

 

E. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Masalah yang akan dikaji dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan pada Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Adiiluwih Kabupaten Pringsewu? 

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang analisis faktor-faktor 

penyebab kemiskinan pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiiluwih 

Kabupaten Pringsewu? 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

     Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan pada Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Adiiluwih Kabupaten Pringsewu. 

b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang analisis faktor-

faktor penyebab kemiskinan pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Adiiluwih Kabupaten Pringsewu. 



 

2. Kegunaan penelitian  

a. Secara Teoritis 

       Pembahasan terhadap permasalahan-pemasalahan sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi 

pembaca mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan disuatu 

wilayah dan solusinya. Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa 

perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam melakukan program 

penanggulangan kemiskinan. 

b. Secara Praktis  

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan 

mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin 

memperdalam ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi 

hukum positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang berkaitan 

dengan ilmu Ekonomi Islam. 

 

G. Metode Penelitian 

       Metodologi penelitian  adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis 

teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian


 

merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
10

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

       Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara 

kualitatif dalam penelitian ini. Metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian bersifat 

kualitatif ini hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
11

 Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya 

penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau Field 

research yaitu penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.
12

    

 Penelitian field research dikerjakan dengan menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan 

analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan ditinjau dari perspektif 

ekonomi Islam studi pada Desa Purwoddi Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu. Selain menggunakan field research penelitian ini 

juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 

kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 

berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup 

kepustakaan.
13

 Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah 
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penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari 

berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai 

relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

b. Sifat Penelitian 

       Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha 

untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan 

data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterprestasikannya.
14

 Dengan mengumpulkan data-data dari 

lapangan yang berupan wawancara dan catatan hasil penelitian 

dilapangan. 

2. Sumber Data 

Sumber data ntuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

       Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber 

asli.
15

 Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari 

lapangan, yaitu dengan menggunakan wawancara secara langsung yang 

diajukan oleh peneliti kepada responden. Sumber informasi ini 

memberikan data-data secara langsung untuk kemudian disiarkan 

langsung yang datanya bersifat rasional. Dari para warga masyarakat 
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yang berada pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu. Data ini merupakan data utama yang penulis 

gunakan untuk mencari informasi untuk menganalisis faktor-faktor 

penyebab kemiskiann dalam persepektif ekonomi Islam pada Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

b. Data Sekunder 

       Selain data Primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis 

juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal.
16

 Dalam 

penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku 

literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang 

diperoleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari monografi Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

       Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau 

individu yang sedang dikaji.
17

 Populasi adalah sekelompok individu atau 

obyek yang memiliki karakteristik sama.
18

 Penelitian ini dengan 

mengambil populasi pada masyarakat miskin pada Masyarakat 
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Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sebanyak 343 kepala 

keluarga. 

b. Sampel 

       Sampel adalah bagian dari populasi, sampel adalah sebagian, atau, 

subset (himpunan bagian) dari suatu populasi. Sampel dapat 

didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi akibatnya 

sampel selalu bagian yang lebih kecil dari populasi.
19

 Sampel pada 

penelitian ini penulis mencari dari masyarakat pada kecamatan adiluwih 

kabupaten pringsewu dengan menggunakan teknik Purpose Sampling 

yaitu sample yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat yang 

diperkirakan mempunyai sesuai dengan sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.
20

 

       Dalam menetapkan besaran sampel dalam penelitian ini didasarkan 

pada perhitungan yang dikemukanan oleh Slovin dan Husein Umar 

adalah sebagai berikut:
21

 

n =  Jumlah sampe yang dicari 

  N = Ukuran populasi, dimana populasi masyarakat miskin Kelurahan     

Purwodadi sebanyak 343 kepala keluarga 

e = nilai presisi/ketetapan presentase tingkat kesalahan dengan catatan 

pada umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, 10% atau 
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0,1. (e) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 10%  

(karena sudah cukup untuk memenuhi sampel yang dibutuhkan) 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

Jadi, sampel yang dicari adalah :
 

n = 
343

1+ (343 𝑥  0,12)
 

 = 77.4266 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka sampel minimal yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 78 responden. 

4. Metode Pengumpulan Data 

       Penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

       Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
22
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       Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk 

mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna 

mendapatkan informasi. 

b. Wawancara 

     Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti.
23

 Metode Interview 

yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi yang diberikan.
24

 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana 

peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab 

secara bebas. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut 

karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di 

wawancara dalam penelitian ini Lurah Kelurahan Purwodadi serta warga 

masyarakat yang diambil sempelnya untuk diwawancarai. 
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c. Metode Kuesioner 

       Kuesioner disebut juga dengan angket atau self administrated 

questioner adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan 

suatu daftar pertanyaan pada responden untukdiisi.
25

 Berdasarkan 

penyampaian kuesioner dapat dibedakan dalam bentuk langsung dan 

tidak langsung, yang pengertiannya sebagai berikut: 

1) Kuesioner pertanyaan terbuka (opened end items) adalah suatu 

kuesioner didalam pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak 

disediakan jawaban pilihan sehingga responden data beba/terbuka 

luas untuk menjawab sesuai dengan pendapat atau pan dangan dan 

pengetahuannya. 

2) Kuesioner pertanyaan tertutup (closed end items) adalah suatu 

kuesioner dimana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah 

disediakan jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih 

salah satu dari jawaban yang telah disediakan.  

 Bentuk kuesioner yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup dimana responden 

disilahkan memilih alternative jawaban dalam bentuk multiple choice 

a, b dan c tentangan alisis faktor-faktor penyebab kemiskinan ditinjau 

dari perspektif ekonomi islam pada Desa Purwodadi Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
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d. Metode Dokumentasi 

       Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto “mencari dan mengenal 

hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang 

berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen 

rapat. Sedankan menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah 

kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.
26

 Dari kutipan diatas 

dapat diambil kesimpulan melalui penulisan yang berkenaan dengan 

penelitian. Seiring dengan pendapat diatas maka dengan ini penulis 

menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang ada 

pada kelurahan purwodadi dan ketika nanti masih kurang jelas maka 

peneliti mengambil data dari badan pusat statistik pringsewu serta hal 

lain yang dapat mendukung data. 

5. Pengolahan Data dan Analisis 

       Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunankan 

teknik deskritif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau 

menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini 

menggambarkan tentang keadaan yang terjadi pada Desa Purwodadi 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, untuk menganalisis faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan dan solusinnya menurut 

ekonomi islam.Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya 

pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 
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a. Editing 

       Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan 

menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian 

dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta 

relevansinya dengan permasalahan.
27

 Teknik ini digunakan penulis 

untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, 

dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi. 

       Data yang penulis ambil tentangan alisis faktor-faktor yang 

menyebabkan kemiskinan dan solusinya menurut ekonmi Islam pada 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Penulisi juga memeriksa apakah data atau informasi yang di dapatkan 

sudah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, 

apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut. 

b. Organizing 

 Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa 

sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 

masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.
28

Teknik ini 

merupakan langkah kedua setelah editing, yaitu memudahkan peneliti 

untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Dengan teknik 

ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang faktor-
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faktor penyebab kemiskinan dan solusinya pada Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

c. Analyzing 

       Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan 

organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian 

dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.
29

 

 Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara.
30

 

       Menurut penulis analizyng yaitu berawal dari data-data yang masih 

bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan 

semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnyapun akan lebih 

sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis faktor-faktor 

penyebab kemiskinan dan solusinya ditinjau dari perspektif ekonomi 

islam pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Tentang Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

  Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidak 

mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat 

disuatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya 

kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa 

pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini 

juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar 

hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.
31

 

  Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah 

kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak 

terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang 

atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan 

hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan, dan hak 

untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. 
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  Menurut Widodo, kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan 

amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya tidak 

berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk 

miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya 

pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal darimasyarakat lainnya.
32

 

 Dimensi kemiskinan menurut Effendi, kemiskinan ini dapat diukur secara 

langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia 

pada kelompok itu dan membandingkannyadengan ukuran-ukuran baku. 

Menurut pengertian ini kemiskinan sekelompok orangdikaitkan dengan 

pendapatan dan kebutuhan.Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada 

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.
33

 

  Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksut 

dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sehingga 

mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah 

hidupnya.Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang 

dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara 

manusiawi. Paket ini terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi yang cukup 
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yang sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, keadaan iklim 

dan lingkungan yang dialaminya serta sandang, papan dan terutama pangan. 

  Dimensi Kemiskinan meliputi beberapa aspek penting yaitu pertama, 

aspek Politik yaitu tidak memiliki akses keproses pengembalian 

keputusanyang menyangkut hidup mereka. Kedua, aspek Sosial yaitu 

tersingkir dari instusi utama masyarakat yang ada. Ketiga, spek Ekonomi yaitu 

rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, 

ketrampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan dan rendahnya 

kepemilikan atas aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan dan 

keempat adalah aspek Budaya atau Nilai yaitu terperangkap kedalam budaya 

rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, berpikir 

pendek dan mudah menyerah.
34

 

  Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah 

mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan  macam 

ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut,  

kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
35

 

a. Kemiskinan Absolut 

 Pada dasarnya, konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan sebuah 

pemikiran atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat 

kebutuhan biasannya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar 
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minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. 

Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang 

dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan 

pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut 

dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan 

kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat 

pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik 

terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan 

hidup. 

b. Kemiskinan Relatif 

 Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti orang tersebut 

miskin. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan 

seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun 

ternyata pendaptan orang tersebut masih jauh lebih rendah dari orang 

yang ada disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori 

miskin. Ini terjadi karena keniskinan lebih banyak ditentukan oleh 

keadaan seitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep 

kemiskinan ini yang kemudian dikenal dengan konsep kemiskinan relatif. 

Di samping itu terdapat bentuk-bentk kemiskinan yang sekaligus menjadi 

faktor penyebab kemiskinan yaitu: kemiskinan natural, kultural dan 

struktural. 



 

1) Kemiskinan Natural 

 Kemiskinan natural adalah karena dari awalnya memang 

miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak 

memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya ala, sumber 

daya manusia maupun pembangunan. kemiskinan natural ini 

merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah 

seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. 

Kemiskinan ini merupakan kemiskinan yang sudah parah dan pada 

umumnya merupakan daerah yang krisis sumber daya alamnya atau 

daerah yang terisolasi. 

2) Kemiskinan Kultural 

 Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi 

sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat 

yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif  

tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. 

Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak 

pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak 

lain. 

3) Kemiskinan Struktural 

 Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang 

disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada 

umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial 



 

politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. 

Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur 

diskriminatif. 

2. Indikator Kemiskinan 

Beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai indikator 

kemiskinan, antara lain: tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat pendapatan, 

indeks kesejahteraan masyarakat, dan indeks kemiskinan manusia.
36

 

a. Tingkat Konsumsi Beras 

Tabel 2.1 

Indikator Kemiskinan dilihat dari Konsumsi Beras Pertahun 

No Kategori Konsumsi Beras (Kg) 

Pedesaan Perkotaan 

1 Melarat 180 kg 270 kg 

2 Sangat Miskin 240 kg 360 kg 

3 Miskin 320 kg 480 kg 

Sumber: Sayogyo (1977) 

 Secara umum Profesor Sayogyo mengatakan bahwa penduduk 

pedesaan digolongkan miskin jika mengkonsumsi beras kurang dari 240 

kg per kapita per tahun, sedangkan, untuk daerah perkotaan adalah 360 kg 

per kapita per tahun. Patokan ini sebenarnya menggambarkan garis yang 

sangat miskin karena hanya didasarkan atas jumlah pangan minimal yang 

diperlukan untuk sekedar menyambung hidup. Namun, sejak tahun 1979 

sampai sekarang garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah 
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dengan garis Miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg 

per kapita per tahun dan untuk daerah perkotaan setara dengan 720 kg per 

kapita per tahun. 

b. Tiingkat Pendapatan 

 Batas garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan, 

presentase penduduk miskin di indonesia laporan pada tahun 2013 yang 

dikeluarkan BPS menujukan bahwa “jumlah penduduk miskin (penduduk 

dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan)”. 

 Tabel 2.2  

Jumlah Penduduk Miskin Desember 2014-2015 
 

No Wilayah Bulan/Tahun Jumlah (Ribu) Presentase (%) 

1 Nasional Maret 2014 28,280.03 11.25 

Maret 2015 28,592.79 11.22 

2 Kota Maret 2014 10,507.20 8.34 

Maret 2015 10,652.64 8.29 

3 Desa Maret 2014 286.097 14.25 

Maret 2015 17,940.15 14.21 

Sumber : BPS Tahun 2016 

 Berdasarkan tabel 2.2 di atas presentase penduduk miskin sebagian 

besar terkosentrasi didaerah perkotaan dan pedesaan. Dimana tampak 

adannya kecendrungan bahwa presentase penduduk miskin sebagian 

besar terkosentrasi didaerah pedesaan. Hal ini mengidentifikasikan 

rendahnya kualitas hidup masyarakatdi pedesaan. Adannya ketimpangan 

dalam pola pembangunan dan belom termanfaatkannya sumber daya yang 

ada di pedesaan secara menyeluruh hanya merupakan sedikit dari sekian 



 

banyak permasalahan yang menyebabkan keerbelakangan di daerah 

tersebut. 

 Perbedaan yang mencolok pada penepatan garis kemiskinan anatara 

daerah pedesaan dan perkotaan karena dinamika kehidupan yang berbeda 

antara keduannya. Penduduk di daerah perkotaan memiliki kebutuhan 

yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah perdesaan. 

Sehingga mempengaruhi pola pengeluaran mereka. 

c. Kesejahteraan Masyarakat 

       Indikator kesejahteraan ini dilihat dari 9 komponen, yaitu kesehatan, 

konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, 

jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Namun, yang sering 

digunakan hanya empat komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan 

dan gizi, pendidikan dan perumahan. sedangkan indikator yang lainnya 

sulit diukur dan sulit dibandingkan antar daerah atau antar waktu. 

d. Indeks Kemiskinan Manusia 

 Indeks ini deperkenalkan oleh UNDP (United National Development 

Program) dalam salah satu laporan tahunan, Human Development Report. 

Indeks ini terlahir karena ketidak puasaan UNPD dengan indikator 

pendapatan per dollar per hari yang digunakan oleh bank dunia sebagai 

tolak ukur kemiskinan disuatu wilayah atau negara. Dengan adannya 

indeks ini, UNPD sengaja mengganti ukuran kemiskinan dari segi 

pendapatan (Bnak Dunia) dengan ukuran dari segi pendapatan kualitas 



 

hidup manusia. Argumen umum yang digunakan oleh UNPD dalah bahwa 

tolak ukur kemiskinan dari seseorang adalah jika dia tidak mampu 

menjangkau (atau bahkan tidak mempunyai akses) terhadap sarana puplik 

dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri adalah rendah. Jadi,bukan 

berapa banyak pendapatan perdollar per kapita yang mampu mereka raih 

tiap harinnya. Ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan 

yaitu : 

1).  Tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan 

yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30  persen penduduk 

negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 

tahun. 

2). Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh presentase penduduk usia 

dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, 

misalnya hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita. 

3). Tingkat kemampuan ekonomi, diukur oleh presentase penduduk 

yang tidak memiliki askes terhadap sarana kesehatan dan air bersih, 

serta presentase anak-anak dibawah usia lima tahun yang 

kekurangan gizi. 

Oleh karena itu, nilai indeks kemiskinan manusia mempresentasikan 

proporsi jumlah penduduk di suatu wilayah yang kehilangan tiga nilai 



 

popok tersebut.angka indeks kemiskinan manusia yang rendah menunjukan 

tingkat kemiskinan yang rendah pula, begitu juga sebalikanya.
37

 

Islam membahas kemiskinan muncul banyak pengertian disebabkan tolak 

ukur kemiskinan yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara 

lainnya. Demikian juga dengan Islam. Menurut Al-Ghazali, mendefinisikan 

kemiskinansebagai ketidakmampun seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri baik dari segi kebutuhan material dan keutuhan rohani. 

Argumen tersebut juga dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya 

merupakan perampasan barang dan jasa, tetpi juga kurangnya kemiskinan 

dalam roh.
38

 Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang 

mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keuarga dan juga 

masyarakat. Al-Qur’an memberikan peringatan terhadap manusia yang 

melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah Al-Maa’uun ayat1- 7: 

                     

                    

                   

 
Artinya : 1. Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang 

yang menghardik anak yatim, 3.dan tidak mendorong memberi 

makan anak yatin, 4. Maka celakalah orang yang shalat, 5. (yaitu) 
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orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, 6. Yang berbuat ria, 7. 

Dan enggan (memberikan) bantuan.
39

 

 

Surah Al-mMaa’uun ayat 1-7 menunjukan bahwa kemiskinan itu berada 

semenjak manusia itu ada. Banyak orang mengaku beragama dan shalat tetapi 

tidak ingin menolong orang-orang yang lemah dan miskin adalah termasuk 

kedalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara implisit 

pengertian tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidak 

miskinan akan selalu ada  agar manusia saling tolong menolong.
40

 

Allah swt juga berfirman dalam surat Al-Muddatstsir ayat 42-47: 

                     

                   

          

Artinya: 42. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? 

43. Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-

orang yang mengerjakan shalat, 44. Dan kami tidak (pula) 

memberi makan orang miskin, 45. Dan adalah kami 

membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang 

membicarakannya, 46. Dan adalah kami mendustakan hari 

pembalasan, 47.  Hingga datang kepada kami kematian
41

. 

Ayat di atas mengemukakan sebab-sebab dicampakannya segolongan 

manusia kedalam neraka di hari kemudian kelak. Salah satu dari sebab-sebab 

itu karena mereka tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak 
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perduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang orang yang hidupnya 

melarat. Hal ini memberi petunjuk bahwa memberi makan kepada orang 

miskin atau kepedulian terhadap nasip orang yang melarat merupakan salah 

satu dari perintah agama yang harus ditegakan. Perintah ini emiliki kedudukan 

yang penting seperti seperti halnya perintah agama kepada manusia agar 

menegakan shalat atau menyembah Allah. 

Allah sudah memerintahkan umat islam untuk memperhatikan 

kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-

Maa’uun. Dalam sisi supply, Allah mengajarkan muslim yang untuk optimis 

dalam berusaha mencari rezeki sebagai motifasi meningkatkan produktifitas, 

dan meningkatkan kesabaran kesabaran sebagai benteng mental menghadapi 

kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT. 

Rezeki yang berbeda yang diberikan antara manusia yang satu dengan 

yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan sosial jika dilihat dari segi 

ekinomi, namun pemberian rizqi yang berbeda jika dilihat dari sisi demand, 

islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dngan zakat. 

Mekanisme ini sanggup meredam kecemburuan solusi dan mencukupi 

kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan 

pendidikan.
42
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B. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 

 Kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang disebabkan karena 

kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan distribusi pendapatan yang 

timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki 

sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan 

juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendIdikan yang 

rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan 

diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan 

pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tinginya 

ingkat pengangguran disuatu Negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan 

kemiskinan. 

 Kemiskinan disebabkan oleh adannya ketimpangan dan kesenjangan oleh 

kaum kapitalis berhasil mengutamakan nilai-nilai ekonomi dari pada nilai yang 

lainnya. Seperti nilai politik mereka leluasa mempekerjakan kaum buruh dengan 

semena-mena. Dari berbagai kesenjangan ada di dalam kehidupan sosial yang 

membuat kum miskin menjadi semakin miskin dan orang-orang yang berada 

ditingkaytan astas menjadi semakin makmur.
43

 

 Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber 

daya dapat dinikmati oleh sebgian besar anggota masyarakat. Namun, karena ciri 
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dan kondisi masyarakat yang sangat beragam dan ditambah pula dengan tingkat 

kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang terkadang masih lemah, 

maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan 

jangka pendek. Sehingga, kebijakan pemerintah belom berhasil memecahkan 

permasalahan kelompok ekonomi ditingkat bawah. Selain itu, kebijakan dalam 

negeri seringkali tidak terlepas dengan kondisi diluar negri yang secara tidak 

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, antara lain dari segi pendanaan 

pembangunan.
44

 

 Menurut pendapat Bagong Suyanto, ada tiga faktor penyebab terjadiinya 

kemiskinan dipedesaan maupun diperkotaan, yaitu: 
45

 

1. Sepitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah 

lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha. 

2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil 

produksilain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari,. 

3. Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidak tahuan masyarakat, 

dengan artian mereka terlalu relatif terisolasir atau tidak memiliki akses yang 

cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan.disamping itu 

masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyait 

dan tidak berdaya atau rentan. 
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  Nanik Sudarwati, mengidentifikasikan bahwa golongan mskin dapat dikaitkan 

dengan permasalahn berikut:
 46

 

1. Kekurang mampuan dalam meraih peluang ekonomi : pelang kerja, rendahnya 

upah, malas bekerja dan lain sebagainnya. 

2. Sumber daya alam yang terbatas serta Penguasaan aset produksi yang rendah : 

lahan, air, faktor produksi dan jangkauan pelayanan. 

3. Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pokok. 

4. Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah. 

5. Kondisi perumahan tak layak huni atau kumuh. 

6. Kekurang mampuan menyekolahkan anak. 

7. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta kekurang mampuan 

meraih pelayanan kesehatan, air bersih dan keserasian lingkungan. 

 Masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya melanda di Kota saja namun 

juga di Desa, dimana sebagian besar kemiskinan terjadi di wilayah Desa. Faktor-

faktor yang telah dijelaskaan diatas merupakan permasalahan yang akan 

memperparah kondisi perekonomian yang menyebabkan kemiskinan. Salah satu 

ciri kondisi kemiskinan adalah tidak adannya sarana prasarana yang dibutuhkan 

serta kuaitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. Kemiskinan juga 

mencakup masalah struktural dan multidimensional yang mencakup sosial dan 

politik. 
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 Hans Dieter dan Suwardi, mengatakan bahwa kemiskinan yang ada di 

kampung dapat digolongkan baik kemiskinan tempat tinggal maupun kemiskinan 

penduduk. Kemiskinan tempat tinggal kondisinya sebagai tempat tidak teratur 

sedangkan kemiskinan penduduk karena ditinjau dari segi sosial dan ekonominya 

sangat rendah termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana yang minim. 

 Pendapat di atas mempunyai penekanan bahwa karakteristik yang ada di 

daerah perkampungan dapat dilihat dari kondisi perumahan orang-orangnya dan 

ketersediaan sarana prasarana umum dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam proses 

pembangunan suatu Negara menurut Syahrir ada tiga macam kemiskinan antara 

lain miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang 

merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan 

kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya, Kemiskinan yang sebenarnya 

tidak perlu terjadi di tengah-tengah kelimpahan atau kemiskinan yang disebabkan 

oleh buruknya daya beli dan system yang berlaku dan Kemiskinan yang 

disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya perdistribusian produk 

nasional total.
47

 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa faktor domianan yang 

menyebabkan terjadinnya kemiskianan adalah sempitnya lapangan pekerjan, 

rendahnya kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam terbatas dan 

kebijakan pemerintah. 
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1. Lapangan Pekerjaan 

a. Pengertian Lapangan Pekerjaan 

       Pengertian lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tempat di mana 

seseorang bekerja.Saat ini sering kita dengar banyak orang yang 

menganggur artinya tidak punya tempat bekerja, akibatnya dia tidak 

mempunyai pendapatan serta jumlah pengangguran cukup tinggi 

menyebabkan beban bagi masyaakat bahkan menimbulkan kemiskinan.

 Lapangan pekerjaan menggambarkan di sektor-sektor produksi apa 

atau mana saja para pekerja menyandarkan sumber nafkahnya, jika di 

lihat dari status pekerjaan menjelaskan kedudukan pekerjaan di dalam 

pekerjaan yang dimiliki atau dilakukannya. Adapun sebaran menurut 

jenis pekerjaan menunjukan kegiatan apa yang dikerjakan oleh pekerja 

yang bersangkutan. penduduk yang mencari pekerjaan adalah usia kerja 

yang mampu bekerja,usia angkatan kerja di Negara berkembang 10 tahun 

dan di negara maju adalah 15 tahun,idealnya seseorang dapat bekerja 

mencari penghasialn adalah usia di atas 17 tahun. Angkatan kerja di 

Indonesia kualaitasnya masih rendah karena sebagian besar tingkat 

pendidikannya masih rendah.
48

 

 Angka pengangguran tiap tahun terus bertambah apalagi saat ini 

sering terjadi PHK. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh tidak 

adanya lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang mempunyai 
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persyaratan tinggi, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak bisa 

masuk.Akan tetapi ada pula orang yang sudah bekerja tetapi di-PHK. 

b. Pengaruh Lapangan Pekerjaan 

 Sempitnya lapangan pekerjaan atau peluang usaha yang terjadi 

disuatu wilayah akan menyebabkan banyaknya pengangguran dimana 

tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan 

lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan struktur ekonomi 

timpang, artinnya struktur ekonomi yang ada di dalam masyarakat secara 

tidak adil tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setip orang 

untuk mendapatkan aset ekonomi. Artinnya didalam struktur ekonomi ada 

sekelompok kecil orang memiliki kemampuan mendapatkan aset 

ekonomi. Kenyataan inilah yang sering membuat ketimpangan semakin 

parah dan ketidak adilan dibidang ekonomi serta peluang yang 

diusahakan oleh masyarakat begitu minim yang akan menyebabkan 

rendahnya pendapatan dan terjadinnya pengangguran.
49

 

1).  Rendahnya pendapatan 

 Kemiskinan meliputi berbagai aspek.Kemiskinan sangat terkait 

dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya 

manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, 

pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi.Masih 

banyak variable kemiskinan yang melekat pada orang miskin. 
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Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu dilihat karena akan sangat 

berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinandidaerah 

berdasarkan corak dan karakteristik kemiskinan itu sendiri dan 

penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perku dilakukan, 

mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang 

dipakai.  

 Di Indonesia, ukuran kemiskinan yang terkenal adalah yang 

dibuat oleh Sayogyo yaitu parameter kemiskinan yang mengukur 

kemiskinan. Misalnya pengonsumsi beras per kapita per tahun, yaitu 

di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan dan 320 kg bagi daerah 

pendesaan.Namun, sejak tahun 1979 garis melarat dihilangkan dan 

kemudian ditambah dengan garis Nyaris Miskin, yaitu untuk daerah 

pedesaan setara dengan 480 kg per kapita per tahun dan untuk daerah 

perkotaan setara dengan 720 kg per kapita per tahun.Perbedaan ini 

dapat kita ketahui karena jumlah penduduk yang berbeda di kedua 

tempat tersebut.Penduduk di perkotaan mempunyai kebutuhan yang 

relatife lebih banyak dibandingkan penduduk di pendesaan sehingga 

sangat berpengaruh terhadap pola pengeluaran dimasyarakat. 

 Selain itu, terdapat juga pandangan lain dalam melihat 

kemiskinan di Indonoesia, misalnya mengukur kemiskinan melalui 

tingkat pendapatan dan pola waktunya. Kemiskinan juga dapat 

diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan 



 

tingkat pendapatannya sendiri.Lembaga pengembangan sumber daya 

manusia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidak 

mampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan 

hidup.Sementara itu, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidak 

mampuan untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

 Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan 

kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara 

kelompok pendapatan dalam masyarakat.Intinya membandingkan 

antara kolompok yang mungkin tidak miskin dengan kelompok yang 

relatif kaya dengan mengginakan ukuran pendapatan, keadaan ini 

dikenal sebagai ketimpangandistribusi pendapatan. 

 Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat 

antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling 

miskin.Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi 

dalam distribusi pendapatan.Jika ketidakseimbangan terus terjadi 

antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian 

tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak 

merata.
50
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2). Tingkat Pengangguran 

 Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang 

yang tergoong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki 

pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran 

terjadi karena ketidak sesuaian antara permintaan dan penyedian 

dlam pasar kerja. Bentuk-bentuk ketidak sesuaian pasar kerja antara 

lain akan menyebabkan banyaknya macam-macam pengangguran 

yaitu friksional, musiaman, siklikal, struktural dan teknologis. 

 Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju 

pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang tinggi akan 

meningkatkan jumlahangkatan kerja (penduduk usia kerja), besarnya 

angkatan kerja inidapat menekan ketersediaan lapangan kerja di pasar 

kerja. Angkatankerja terdiri dari dua komponen yaitu orang yang 

menganggur dan orangyang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka 

di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak dari 

masalah kesempatan kerja di negara yangsedang berkembang. 

Apabila mereka tidakbekerja konsekuensinya adalah mereka tidak 

dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini 

membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah 

kemiskinan yang ada.
51
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c. Lapangan Pekerjaan dalam Islam 

 Dalam islam, pendapatan yang diperoleh dari setiap individu adalah 

telah ditentukan oleh Allah, dimana ada orang yang diberikan rezki 

lapang dan ada pula yang dalam kondisi sempit (miskin) dalam surah Al-

Israa’ Ayat 30 dijelaskan : 

                         

  

Artinya : Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang 

dia kehendaki dan menyempitkan-Nya; sesungguhnya dia 

Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-

Nya.
52

 

 Penjelasan ayat di atas menunjukan bahwa adanya perbedaan 

perolehan harta antara satu manusia dengan lainnya. Bentuk ungkapan ini 

tidak mempertentangkan antara yang kaya dengan meskin, atau lapang 

dengan sempit, adanya batasan antara si kaya dengan si miskin 

akanmengakibatkan adanya strata social yang terjadi di masyarakat jika 

dilihat dari pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi 

manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, memiliki skil 

atau ketrampilan sesuai dengan kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-

sungguh, tipe manusia yang seperti ini lah yang diberikan kelapangan 

rizki atau pendapatan oleh Allah SWT. 
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Peluang usaha dalam islam untuk mendapatkan pekerjaan yang 

diusahakan oleh manusia telah dianjurkan oleh Allah dimana setiap 

hambanya yang mau berusaha dan mau bekerja keras pasti akan 

mendapatkan rezeki darinnya dan manusia dituntut untu mau berusaha. 

Penjelasan tentang anjuran untuk bekerja atau mencari peluang yang ada 

telah dijelaskan dalam surah Al-Jumuu’ah ayat 10 sebagai berikut: 

                          

          

Artinnya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.
53

 

 

2. Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya yang berkualitas bagi suatu negara yang sedang 

berkembang seperti halnya Indonesia, merupakan faktor penting dalam 

upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara lain. 

Deolaliker (1997),
54

 menjelaskan bahwa modal manusia untuk menjadi 

sumber manusia yang andal dalam pembangunan apabila kualitasnya 

tinggi. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas pembangunan dan teknologi yang pada akhirnya 

dapat menimbilkan kenaikan produktifitas penduduk.  
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 Teori klasik Adam Smith,
55

 sumber daya manusia yang efektif adalah 

pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi 

modal fisik baru mulai dibutuhkan agar menjaga ekonomi tumbuh. 

Dengan kata lain, sumber daya manusia ini merupakan alokasi yang 

efektif untuk syarat suatu bangsa bisa terus maju. Sumber daya manusia 

merupakan bagaimana dalam memanfaatkan sumber daya manusia 

sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang 

mempunyai nilai ekonomis baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan 

masyarakat.
56

 

b. Pengaruh Sumber Daya Manusia  

       Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan modal awal 

dalam pembangunan suatu negara. Jika kualitas sumber daya 

manusiannya rendah maka akan menghambat perekonomian danmenjadi 

faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di indonesia ini. Kualitas 

sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan taraf hidup yang 

rendah pula. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) meruakan ironi 

bagi bangsa yang memiliki potensial SDM yang besar. Bagaimanapun 

pesatnya teknologi, maupun besarnya modal namun jika tidak diiringi 

dengan kualitas SDM yang baik, trampil dan terlatih, maka semua hal itu 

akan menjadi sia-sia. Tersediannya barang modal yang caanggih hanya 
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akan efektif jika digunakn oleh tenaga-tenaga yang terampil  dan terlatih, 

sehingga akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan akan 

meningkatkan pendapatan. 

 Mengatasi masalah SDM merupakan tantangan yang berat serta 

membutuhkan waktu yang lama dalam pembangunan ekonomi. Oleh 

karena itu perlu melihat secara rill sejauh mana pembangunan sumber 

daya manusia di indonesia sebagai modal untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat indonesia, yang dapat dilihat melalui indikator indeks 

pembangunann manusia/ Human Development Indeks (HDI).  

 Secara implisit HDI menegaskan adannya kondisi hubungan antara 

kondisi pendidikan dan kesehatan dengan tingkat pertmbuhan ekonomi 

suatu negara, karena secara konseptual, HDI memadukan tiga komponen 

utama yakni
57

: 

1). Kualitas hidup 

 yaitu yang diwakili oleh indikator tingkat pertumbuhan 

ekonomi (GDP) perkapita pertahun. Peningkatan kualitas hidup yaitu 

meliputi kualitas manusiannya seperti jasmani dan rohani serta 

kemampuan kualitas hidupnya seperti perumahan dan pemukiman 

yang sehat. 

2). Kondisi kesehatan 
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 kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia 

harapan hidup, kualitas kesehatan juga dilihat dari angka kematian 

bayi yang cukup besar dibanding angka kelahiran bayi merupakan 

salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan 

masyarakat.
58

Kesehatan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada 

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada 

khususnya.Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar 

kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan 

hidup.Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap 

individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara 

ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih 

tinggi. 

3). Tingkat pendidikan 

 Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan serta 

menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang 

dimiliki masyarakat. Pada dasarnya jenis dan tingkat pendidikan 

dianggap dapat mewakili kualitas sumber daya manusia. Pendidikan 

adalah salah satu proses yang bertujuan untuk menambah 

keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun 
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pembentukan kepribadian seseorang individu. Hal-hal yang melekat 

padadiri orang tersenut merupakan modal dasar yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pekerjaan.  

 Jenjang di indonesia yang dipakai oleh BPS adalah: tidak 

sekolah, tidak lulus sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, sekolah menengah atas, program diploma dan universitas. 

Makin tinggi nilai aset maka makin tinggi pula kemampuan mereka 

untuk bekerja. Pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah 

akan berpenghasilan yang rendah atau tidak cukup untu memenuhi 

kebutuhan sosial yang harus dipenuhi.Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat keahliannya, 

sehingga perusahaan tempatnya bekerja memperoleh keuntungan dari 

hasil yang dikerjakan dan akan memberikan bayaran yang mahal. Dan 

semakin sejahteralah hidup mereka yang berpendidikan tinggi.Sangat 

berbeda bagi mereka yang berpendidikan rendah, dengan keahlian 

yang dimiliki sangat minim sehingga jarang ada perusahaa yang mau 

untuk menerima bekerja.Kondisi pendidikan yang diwakili oleh 

tingkat melek buta huruf dan partisipasi pendidikan/sekolah 

merupakan batasan dalam pendidikan dimana jika disuatu daerah 

masih banyak yang tidak bisa membaca atau partisipasi untuk 



 

bersekolah kurang maka dapat diidentifikasikan jika diwilayah 

tersebut masih banyak yang berpenghasilan dibawah rata-rata.
59

 

c. Sumber Daya Manusia dalam Islam  

 Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka menjadi khalifah 

dimuka bumi, hal ini banyak dicantumkan dalam Al-Qur’an dengan 

maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimilikinnya mampu 

membangun dan memakmurkan bumi ini diperlukan proses yang panjang. 

Penciptaan manusia sebagai makhluk Allah SWT, dan juga termasuk 

sebagai sumber daya manusia islami. Manusia diciptakan dengan sebaik-

baik bentuk. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Tiin: 

4 yaitu: 

           

Artinnya: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya.
60

 

 

 Hadits diatas dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan sumber 

daya manusia islami adalah dimana manusia itu sendiri memiliki iman 

yang kuat mau berusaha dan bekerja keras untuk memenuhin kebutuhan 

hidup untuk mengurangi kemiskinan. Pembangunan manusia dalam islam 

tentuannya harus memperhatikan dua potensi yakni lahiriah sebagai tubuh 

itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. Pendidikan dalam 
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islam memandang tinggi masalah SDM ini khususnya yang berkaitan 

dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan moral), agar manusia dalam 

menjalankan kehidupannya terutama dalam menjalankan aktifitas 

ekonomi sesuai dengan Al-Qur’aan dan Sunnah Rasulullah SAW. oleh 

karenannya sember daya manusia islam, karena potensi yng ada dlam diri 

manusia islam tersebut dapat membaw kepada kesejahtern bagi 

perusahaan saat mereka beribadah (berkerja).
61

 

3.  Sumber Daya Alam 

a. Pengertian Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam adalah faktor produksi atau merupakan input bagi 

perusaan dan kegiatan ekonomi. Semikin maju suatu pereonomian secara 

absolut semakin banyak jumlah dan macam-macan sumber daya alam yang di 

olah, sehingga berubah dari sumber daya alam yang potensial menjadi sumber 

daya alam yang riil sifatnya. 

 Istilah sumber daya alam tidak menunjukan suatu zat atau barang yang ada 

dialam sekitar, tetapi menunjukan fungsi-fungsinnyadidalam memuaskan 

kebutuhan tertentu bagi manusia. Jadi konsep sumber daya alam adalah 

mencerminkan penafsiran atau penilaian manusia dalam hubungannya dengan 
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kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena itu sumber daya alam tidak hanya 

menyakup tanah, air, udara, hutan dan mineral, tetapi juga lingkungan hidup.
62

 

b. Pengaruh Sumber Daya Alam 

Peran sumber daya alam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi 

merupakan masalah yang dialami oleh negara-negara yang sedang 

berkembang ialah sumber daya alam yang belum banyak diusahakan, 

sehingga masih bersifat potensial. Sumber-sumber alam ini belum dapat 

menjadi sumber yang rill, karena kurangnya kapital, tenaga ahli dan 

wirausaha.
63

 

Menurut Shirley Walter Allen,
64

 dapun macam sumber daya alam dapat 

digolongkan menjadi tiga: 

1).  Sumber daya alam yang tidak dapat habis. Ini mencakup udara, air 

hujan dan matahari. 

2). Sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbarui dan dipelihara. 

Ini meliputi air yang ada di tempat seperti danau, sungai dan 

sebagainya, kualitas tanah, hutan, margasatwa. 

3).  Sumber daya alam yang tidak dapat diganti. Ini mencakup sumber 

daya mineral seperti logam, minyak bumi dan batu bara. 
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Terbatasnya sumber daya alam disuatu negara maka akan mengakibatkan 

tidak adanya perkembangan ekonomi. Alam sekitarnya akan membatasi 

kemungkinan usaha-usaha manusia untuk hidup dan mencapai sesuatu. 

Semakin maju suatu perekonomian secara absolut semakin banyak jumlah dan 

macam sumber daya alam yang diolah sehingga dapat berubah sumber daya 

alam yang potensial menjadi sumber daya alam yang rill sifatnya. Namun, 

pengolahan sumber daya alam haruslah tetap hati-hati baik sumber daya alam 

sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang 

dapat diperbaharui.  

c. Sumber Daya Alam dalam Islam 

Dalam islam telah dijelaskan dalam surah Al-Jasiyah ayat 13 sebagai 

berikut: 

                            

       

Artinnya: Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa 

yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
65

 

 

Hadits diatas telah menjelaskanbahwa Allah telah menjadikan sumber 

daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan 

manusia, Yang demikian hanya ditangkap oleh manusia yang punya akal 
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pikiran ataupun nalar. dalil diatas merupakan pondasi dari teori pengelolaan 

sumber daya manusia yaitu manusia ditugaskan sebagai khalifah dimuka bumi 

adalah untuk memelihara lingkungan hidup dengan tetap mendekatakan diri 

kepada allah. Penjelasan selanjutnya yaitu islam mengajarkan umatnya untuk 

selalu menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan lingkungan yaitu 

dalam surah Al-A’raaf ayat 56: 

                     

          

Artinnya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik.
66

 

 

 

4. Kebijakan Pemerintah 

a. Pengertian Kebijakan Pemerintah 

 Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan 

yang bersifat luas. Dalam bidang perekonomian, pemerintah mengatur 

sebaik-baiknya dan berinteraksi secara efektif sehingga menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi mencerminkan kondisi kesejahteraan rakyat yang 

tinggi. 
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 Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk mengatur 

negara. Sesuai dengan sistem administrasi negara, kebijakan dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu kebijakan internal yaitu kebijakan yang mempunyai 

kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. Kedua, 

kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, 

sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan ini harus tertulis. 
67

 

b. Pengaruh Kebijakan Pemerintah 

 Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptkan 

keadilan disuatu negara utuk bisa mencukupi kebutuhan demi 

mensejahterakan rakyat. Jika pemerintah kurang peka terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin dapat menjadi salah satu fator 

kemiskinan.Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yng mampu 

mengendalikan tingkat kemiskinan dinegarannya.
68

 

Struktur politik yang menyangkut rendahnya kualitas kebijakan 

pemerintah dalam menata struktur ekonomi negara. Dimana, berbagai 

laporan ekonomi pendapatan nasional dari tahun ketahun selalu mengalami 

peningkatan hanyalah berupa data-data kuantitatif. Akan tetapi rakyat 

selalu dibayang-bayangi dengan oleh berbagai kebijakan ekonomi yang 

tidak memihak kepadanya. Optimisme pendapatan nasional yang terus 

meningkat yang selalu didengungkan ternyata berlawanan dengan 
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kenyataan yang ada dimana sektor rill tidak mengalami perkembangan 

yang berarti. Kondidi inilah yang disebut dengan indikator rendahnya 

kualitas kebijakan politik pemerintah.
69

 

c. Kebijakan Pemerintah dalam Islam  

 Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan, pada 

dasarnya terlebih dahulu diperhatikan oleh islam, yang dapat dilihat dalam 

tindakan Rosul disaat menyandingkan kaum Muhajirin dn Ansor dalam 

ikatan persoudaraan. Tindakan tersebut secara langsung, mendeklarasikan 

bahwa negara menjamin bagi setiap individu taraf hidup layak. 

Islammenetapkan prinsip-psinsip jaminan  sosial secara jelas yang 

diaplikasikan dalam bentuk jaminan individu, keluarga dan masyarakat.
70

 

Islam mengajarkan, sesungguhnya seorang imam (pemimpin) 

diproyeksikan untuk mengambil alih peran nubuwah (kenabian) dalam 

menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah 

(kepemimpinan) kepada orang yang menjalankan tugas di atas pada umat 

adalah wajib berdasarkan ijma’ ulama. Pengangkatan pemimpin hukumnya 

wajib berdasarkan akal, sebab orang yang berakal akan tuntuk kepada 

imamnya yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidak adilan, 

memuuskan konflikdan permusuhan yang terjadi diantara mereka. Tanpa 

imam manusia akan berada dalam keadaan choas, dan menjadi manusia 
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yang tidak diperhitungkan bangsa lain. Pemimpin juga harus didasari oleh 

syariat, karena imam bertugas untuk mengurus  urusan agama serta setiap 

orang harus bisa melindungi diri dari ketidak adilan dalam pelayanan dan 

komunikasi.Karakteristik kepemimpinan dalam islam haruslah memiliki 

sifat bertakwa,berpengetahuan luas, adil, jujur, konsekuen dan bertanggung 

jabwab.
71

 

Allah berfirman dalam surah An-Nisaa ayat 59: 

                     

                             

        

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
72
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C. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul 

Penelitian 

Terdahulu 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Data 

Hasil 

1 Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

kemiskinan di 

jawa tengah 

tahun 2004-

2008 

Ari 

Widiastuti, 

Universitas 

Diponogoto 

Semarang 

(2010s) 

 

uji statistik t 

uji statistik f 

uji statistik R 

dan R
2
 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

pendidikan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

Sementara itu, 

variabel jumlah 

penduduk dan 

desentralisasi fiskal 

berpengaruh 

positifdan signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

2 Analisis Peran 

Zakat dalam 

Mengurangi 

Kemiskinan : 

Studi Kasus 

Dompet Dhuafa 

Republika 

Irfan Syauqi 

Baek, 

Universitas 

Islam Negeri 

Yogyakarta 

(2015) 

 

 

Kuesioner,   

wawancara,  

Analisis data 

Hasil analisa 

menunjukkan bahwa 

zakat mampu 

mengurangi 

jumlah dan 

persentase keluarga 

miskin, serta 

mengurangi 

kedalaman dan 

keparahan 

kemiskinan 

3 Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kemiskinan Di 

Indonesia 

Yoghi Citra 

Pratama, 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Uji validitas, uji 

reliabilitas, 

Analisis Regresi 

Linier 

Berganda, Uji 

variabel pendapatan 

perkapita, inflasi, 

tingkat pendidikan, 

indeks 

pembangunan 



 

2014 Determinan , 

Uji Signifikansi   

manusia (IPM) dan 

konsumsi secara 

bersamaan atau 

simultan 

mempengaruhi 

variable tingkat 

kemiskinan 

4 Analisis Faktor 

YangMempenga

ruhi Pendapatan 

Keluarga Miskin 

Di Desa 

Lembengan 

Kecamatan 

Ledokombo 

Kabupaten 

Jember 

Harlik, 

Universitas 

Jambi 
(2013) 

Analisis data, 

uji F dan uji T 

Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui 

bahwa secara 

simultan kepadatan 

penduduk, tingkat 

pendidikan dan 

tingkat 

pengangguran 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan di Kota 

Jambi 

5 Analisis Faktor 

Internal dan 

Eksternal 

Penyebab 

Kemiskinan 

pada 

Masyarakat 

Desa Leksula 

Kabupaten Buru 

Selatan 

Maryam 

Sangajdi, 

Universitas 

Patimura 

Ambon 

(2014) 

Penelitian 

lapangan (Field 

research) 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

umur, tingat 

pendidikan, jumlah 

beban pengeluaran 

keluarga dan 

ketrampilan masuk 

kedalam faktor 

internal. Sedangkan 

kebijakan 

pemerintah, 

keterbatasan modal 

dan kegiatan 

penyuluhan 

merupakan faktor 

eksternal yang 

mempengaruhi 

tingkat pendapatan 

rumah tangga 

merupakan faktor 

penyebab 

kemiskinan  



 

BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kelurahan Purwodadi 

 Kelurahan Purwodadi, merupakan Kelurahan termuda yang berada di 

Kecamatan Adiluwih, serta merupakan Kelurahan pemekaran dari 

Waringinsari Timur, yang disahkan oleh Bapak Fauzan Syai yang waktu itu 

menjabat sebagai  Bupati Tanggamus. Mekarnya Kelurahan Purwodadi 

didasari banyak hal di antaranya adalah dilihat dari: Luas Wilayah, Jumlah 

Penduduk, Sumber daya Manusia, Jarak tempuh ke Pusat Pemerintahan dan 

lain-lain. 

 Kelurahan Purwodadi  merupakan salah satu Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Adiluwih. Luas wilayah Kelurahan Purwodadi  ini seluruhnya ± 

408 Ha. Karena luasnya sehingga Kelurahan ini memiliki 6 Dusun. 

Disamping itu pula Sumber Daya Manusianya kurang memadai untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan baru hal ini tidak sesuai dengan banyaknya 

SDM yang produktif, hal ini disebabkan mayoritas besar penduduk 

Kelurahan Purwodadi  bermata pencaharian sebagai Petani dan Buruh Tani. 

Sehingga hasil yang dicapai hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. 



 

 Berikut ini adalah daftar nama-nama yang menjabat sebagai Kepala 

Pekon Purwodadi Sebagai berikut: 

1. Sutekno  ( 28 Februari – 06 September 2007)  

2. Parjan  ( 07 September 2007  – 06 September 2013 ) 

3. Sutekno  ( 18 Agustus 2013 – 04 Desember 2013 ) 

4. Sudarman ( 04 Desember 2013 – 04 Desember 2019 ) 

2. Kondisi Geografis  Kelurahan Purwodadi 

 Kelurahan Purwodadi adalah salah satu Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Luas 

wilayah Kelurahan Purwodadi  ini seluruhnya ± 408 Ha dengan ketinggian +  

800 m dpl. Orbitasi jarak dari pusat Pemerintahan yaitu Jarak dari 

Pemerintahan Kecamatan: 8 km, Jarak dari Pemerintahan Kabupaten: 18 kilo 

meter, Jarak dari Pemerintahan Propinsi: 65 kilo meter. 

 Kelurahan Purwodadi memiliki enam Dusun di dalamnya yaitu Dusun 

Lebak, Blok 1, Purwodadi, Tempel, Bulsiareng dan Legokan. Kelurahan ini 

memiliki batas-batas Pekon:  

1. Sebelah utara : Pekon Waringinsari Timur 

2. Sebelah timur : Pekon Tri Tunggal Mulyo 

3.  Sebelah selatan : Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo 

4.  Sebelah barat : Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo 

 Apabila ditinjau dari segi mata pencahariannya, lebih dari 60% 

masyarakat Kelurahan Purwodadi  hidup dari hasil pertanian dan perkebunan 



 

sebagian lainnya bekerja sebagai buruh tani, pedagang, dan tukang. Secara 

umum dapat dilihat bahwa kehidupan di Desa Purwodadi  adalah kehidupan 

agraris, tingkat ekonomi masyarakatnya kurang karena sebagian besar hanya 

bertani dan berkebun. Luas Wilayah di Kelurahan Purwodadi adalah 408 Ha, 

sedangkan  luas areal sawah adalah 97,5 H, Peladangan: 105,75 Ha, 

Perkebunan:271,75 Ha dan sebagian kecil luas Pemukiman adalah hanya 

sebesar 30,5 Ha. 

3. Kondisi Penduduk Kelurahan Purwodadi 

 Jumlah Penduduk Kelurahan Purwodadi dapat diketahui dari hasil 

sensus penduduk sebesar 3235 Jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.547 

jiwa dan penduduk perempuan 1.688 jiwa dan jumlah kepala keluarga 779  

KK dan terhitung KK miskin 343 KK. 

Tabel 3.1 

Distribusi Penduduk Pekon Purwodadi Tahun 2016 

Berdasarkan Kelompok Umur 

 

No Golongan Umur Jumlah (Jiwa) 

1 0 – 4 676 

2 5 – 6 495 

3 7 – 13 371 

4 14 – 16 439 

5 17 – 24 579 

6 25 -54 997 

7 55 Tahun ke atas 457 

Jumlah 3235 

Sumber: Monografi Pekon Purwodadi Tahun 2016 

 Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah 

penduduk terbanyak pada usia-usia tidak produktif atau diangkap kurang 



 

produktif untuk menghasilkan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap 

angka kemiskinan  pada masyarakat Pekon Purwodadi. 

 Bahwa masyarakat Kelurahan Purwodadi, khususnya bagi warga yang 

berasal dari kelurga yang kurang mampu, yang umumnya selama ini kurang 

begitu memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya karena 

faktor ekonomi, kini telah dapat mencakup bangku sekolah, minimal tamatan 

SLTA, hal ini sangat dibantu dengan adanya program pemerintah wajib 

belajar 9 tahun dan adannya keringanan biaya pendidikan bagi anak yang 

kurang mampu. 

Tabel 3.2 

Distribusi Penduduk Pekon Purwodadi Tahun 2016 

Berdasarkan Lulusan Pendididkan Umum 

 

NO Tingkat Pendidikan JumlahPenduduk Prosentase 

1 Buta aksara 127 3,93% 

2 Tidak Tamat SD 163 5,04% 

3 SD 710 21,95% 

2 SLTP 591 18.26% 

3 SLTA 249 7,70% 

4 DI/Sederajat 3 0.09% 

5 D2/Sederajat 12 0,37% 

6 D3/Sederajat 17 0,53% 

7 Strata 1 ( S1 dan S2 ) 6 0,18% 

Jumlah 3235 100% 

Sumber: Monografi Pekon Purwodadi Tahun 2016 

 Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

masyarakat di Kelurahan Purwodadi masih sangat rendah sekali dalam hal 

pendidikan dimana masih banyak sekali penduduk  di Kelurahan Purwodadi 



 

yang hanya lulusan SD dan lulusan SMP yaitu terlihat dengan jelas bahwa 

data diatas menunjukan presentase terbesar dari jumlah penduduk yang ada 

di Desa Purwodadi adalah tingkatan SD (21,95%) dan yang kedua adalah 

SLTP sebesar (18,26%) atau sebanyak 591 orang. 

4. Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama Kelurahan Purwodadi 

Tabel 3.3 

Distribusi Penduduk Pekon Purwodadi Tahun 2016 

Berdasarkan Agama 

 

NO Nama Agama 
Tempat 

Ibadah 

Jumlah 

Penduduk 
Prosentase 

1 Islam Masjid 2764 85,44 % 

2 Kristen Gereja 121 3.74 % 

3 Khatolik Gereja 311 9,61 % 

4 Hindu Pure 18 0,55 % 

5 Budha Wihara 21 0,64 % 

Jumlah 3235 100% 

Sumber: Monografi Pekon Purwodadi Tahun 2016 

     Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat disimpulkkan bahwa penduduk 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih mayoritas beragama Islam 

(90%). Jumlah penduduk menjadi modal dasar bagi pengembangan ekonomi 

rakyat. Dilihat dari bidang pengamalan nilai-nilai Islam dengan bidang 

ekonomi akan menjadi lebih mudah, tinggal bagaimana pelaksanaannya 

mampu atau tidak menjadikan nilai-nilai Islam menjadi landasa 

pengembangan ekonomi masyarakat. 

 

 



 

5. Kondisi Perekonomian Kelurahan Purwodadi 

Tabel 3.4 

Distribusi Penduduk Pekon Purwodadi Tahun 2016 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 1496 orang 

2 Buruh Tani 197 orang 

3 PNS 19 orang 

4 TNI/POLRI - 

5 Tukang 18 orang 

6 Pedagang 10 orang 

7 Peternak 12 orang 

5 Jasa 6 orang 

6 Pegawai Swasta 2 orang 

  Sumber : Monografi Pekon Purwodadi tahun 2016 

       Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi 

masyarakat Kelurahan Purwodadi memiliki jenis usaha ekonomi yang 

beragam. Sebagian besar memiiki mata pencaharian di bidang Pertanian 

yang memiliki penghasialan dibawah standar. Kondisi ini tentu saja 

menimbulkan permasalahan serius pada posisi ekonomi terutama dalam 

kaitannya dengan upaya penangguangan kemiskinan masyarakat Desa. 

Potensi ekonomi yang ada dapat dijadikan peluang usaha untuk 

meningkatkan derajat hidup masyarakat di Kelurahan Purwodadi yang 

sebenarnya diangkap potensial jika dikembangkan dengan baik. 

 

 

 



 

B. Penyajian Data 

1. Karakteristik Responden 

a. Pendidikan 

       Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam 

menentukan jenis pekerjaan seseorang, untuk bisa bersaing di daerah 

perkotaan maka daerah-daerah terpencil atau daerah pedesaan juga harus 

memiliki pendidikan yang tinggi untuk bisa bekerja pada sektor 

pemerintahan maupun kantor-kantor swasta serta bisa memperbaiki atau 

memajukan daerah pedesaan tersebut. Jenis pekerjaan yang tersedia lebih 

banyak berbasis pendidikan, jika masyarakat memiliki pendidikan yang 

rendah maka peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja pada jenis 

pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi sangat terbatas. 

Berdasarkan sebaran kuesioner kondisi pendidikan masyarakat pekon 

purwodadi ternyata lebih banyak lulusan SD/SMP sebagaimana tertera 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

No Pendidikan Jumlah 

N (%) 

1 SD 35 45% 

2 SMP 17 22% 

3 SMA 26 33% 

4 Diploma/Sarjana 0 0% 

Jumlah 78 100% 

   Sumber: Data diolah tahun 2017 



 

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, jawaban yang diperoleh dari data 

responden mengenai pendidikan terakhir sebagian besar tamatan SD 

sebanyak  35 orang atau sebesar (45%), SMP sebanyak 17 orang atau 

sebesar (22%), tamat SMA sebanyak 26 orang responden (33%), 

sedangkan lulusan diploma atau sarjana sebanyak (0%). ini membuktikan 

bahwa tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap pekerjaan 

dan pendapatan seseorang, yang akan menyebabkan kemiskinan. 

b. Pekerjaan 

       Pekerjaan sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan seseorang, 

semakin tinggi derajat pekerjaan seseorang maka akan semakin besar juga 

penghasilannya. Jika seseorang bekerja minjadi PNS maka 

penghasilannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan bekerja 

sebagai buruh harian atau petani. Hal ini yang menyebabkan pendapatan 

mempengaruhi kesejahteraan seseorang, pendapatan dari upah kerja di 

kelurahan purwodadi ditentukan oleh jenis pekerjaan jika ia bekerja 

sebagai buruh harian atau tani dengan upah yang rendah menyebabkan 

sulitnya pendapatan penghasialan yang sesui. Responden di kelurahan 

purwodadi ternyata lebih banyak bekerja sebagai tani atau buruh harian, 

sebagaimana tertera pada tabel berikut ini : 

  



 

Tabel 3.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

 

No 

Pekerjaan Jumlah 

N (%) 

1 Petani  43 55% 

2 Buruh Harian 19 24% 

3 Pedagang/wiraswasta 12 16% 

4 Tidak ada pekerjaan 4 5% 

Jumlah 78 100% 

  Sumber: Data diolah tahun 2017 

Berdasarkan  tabel 3.6 di atas, jawaban yang diperoleh dapat 

dipahami bahwa sebagian responden atau sebesar (55%) orang bekerja 

sebagai petani, (24%) memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian, 

sebanyak (16%) pesponden bekerja sebagai pedagang/wirswasta dan 

(5%) orang tidak memiliki pekerjaan. 

c. Penghasilan 

       Kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi atau tidaknya dipengaruhi 

oleh faktor salah satunnya adalah penghasilan, penghasilan yang lebih 

tinggi relatif lebih mudah untuk menutupi biaya hidup  sehari-hari 

dibandingkan dengan penghasilan yang kecil. Dalam posisi yang seperti 

ini maka harapan untuk merubah menuju kehidupan yang lebih baik jelas 

sangat sulit jika untuk memenuhi kebutuhan pokok. 

  



 

Tabel 3.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan 

 

No Penghasilan Jumlah 

N (%) 

1 Kurang dari 500.000 66 85% 

2 500.000-1000.000 12 15% 

3 Lebih dari 1000.000 0 0% 

Jumlah 78 100% 

  Sumber: Data diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, jawaban yang diperoleh responden 

yaitu sebanyak (85%) responden memiliki penghasialan kurang dari 

500,000,- tiap bulannya, (15%) responden memiliki penghasilan sekitar 

500.000 sampai dengan 1000.000,- tiap bulannya. Hal ini menunjukan 

bahwa dengan tingkat pendapatan yang rendah sangat sulit untuk 

mendapatkan kesejahteraan apa lagi dalam prakteknya. 

d. Agama 

       Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang 

beragam namun sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim. 

Sebagai agama yang ajarannya universal tentu saja Islam bukan hanya 

mengajarkan untuk beribadah semata akan tetapi menyangkut aspek 

sosial sehingga ajaran-ajaran Islam banyak mengajarkan tentang perlunya 

kehidupan dunia yang sejahtera. Ketika umat muslim sedang mengalami 

masalah perekonomian maka seharusnya dalam mengatasinya ajaran 

Islam tentang zakat harus diterapkan dengan baik. 

  



 

Tabel 3.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Agama 
 

No Agama Jumlah 

N (%) 

1 Islam 73 94% 

2 Khatolik/kristen 4 5% 

3 Hindu/Budha 1 1% 

Jumlah 78 100% 

  Sumber: Data diolah tahun 2017 

      Berdasarkan tabel 3.8 tabel di atas, jawaban yang diperoleh dari 

responden diperoleh sebanyak (94%) responden beragama Islam. Kondisi 

ini menunjukan bahwa kenyataannya sebagian besar umat Islam berada 

pada garis kemiskinan hal ini pula yang mengharuskan dalam 

menyelesaikan masalah-masalah perekonomian harus juga dilihat dari sisi 

ekonomi Islam, karena Islam merupakan agama yang tidak hanya 

membicarakan masalah akhirat saja namun juga soal dunia, sehingga 

nilai-nilai ajaran Islam seperti zakat mestinnya harus didayagunakan 

untuk pencapaian kesejahteraan umat Islam dalam upaya pengentasan 

kemiskinan. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Fakor Penyebab Kemiskinan 

a. Lapangan Pekerjaan 

Tabel 3.9 

Faktor Penyebab Kemiskinan di Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan Pendapatan 

 

No 

 

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  umlah % 

N % N % N % 

1 Pendapatan yang 

diperoleh cukup 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari 

9 12 27 35 42 54  

 

 

78 

 

 

 

100 

2 pendapatan hasil yang 

diperoleh saat ini sesuai 

dengan usaha yang 

dilakukan 

  

11 14 22 29 45 

 

58 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

Tabel 3.10 

Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan Lapangan Kerja 

 

No 

 

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  Jumlah % 

N % N % N % 

3 Sempitnya lapangan 

kerja serta tidak ada 

usaha lain untuk 

memenuhi kebutuhan 

 

7 

 

9 

 

23 

 

30 

 

48 

 

62 

 

78 

 

100 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

 

 



 

b. Sumber Daya Manusia 

Tabel 3.11 

Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan Sumber Daya Manusia 

No  

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  Jumlah % 

N % N % N % 

4 Pernah bekerjasama 

dengan koprasi atau 

lembaga keuangan 

lainnya 

20 26 11 14 47 60  

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

5 Menguasai 

ketrampilan lain 

17 22 21 27 40 51 

6 jenis usaha yang 

ditekuni saat ini 

sesuai dengan bakat 

dan kemampuan 

diri 

38 49 21 27 19 25 

7 menyisihkan 

pendapatan yang 

diperoleh untuk 

tabungan/simpanan 

14 18 25 32 39 50 

8 Lembaga keuangan 

kesyariahan 

memberikan 

bantuan modal 

usaha dengan syarat 

yang mudah  tanpa 

jaminan 

15 19 24 31 39 50 

9 Menerima bantuan 

dari lembaga sosial 

atau keagamaan 

(LAZIS) Dana dari 

lazis didayagunakan 

untuk kegiatan 

usaha (modal) 

dalam memenuhi 

kebutuhan hidup 

sehari-hari 

15 19 27 35 36 46   

Sumber: Data diolah tahun 2017 



 

c. Sumber Daya Alam 

Tabel 3.12 

Faktor Penyebab Kemiskinan di Kelurahan Purwodadi 

  Berdasarkan Sumber Daya Alam 

No  

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  Jumlah % 

N % N % N % 

10 Sumber daya yang 

dapat 

dimanfaatkan 

guna memenuhi 

kebutuhan sehari-

hari seperti lahan 

kosong, sumber 

air, kapur dan lain-

lain 

 

39 50 29 38 10 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

11 Sumber daya alam 

yang 

dimanfaatkan saat 

ini bisa 

mencukupi 

kebutuhan sehari-

hari 

 

14 18 35 45 29 37 

12 Sumber daya alam 

sudah 

dimanfaatkan  

secara maksimal 

 

14 18 26 37 38 49 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

 

 

 

 



 

d. Kebijakan Pemerintah 

Tabel 3.13 

Faktor Penyebab Kemiskinan di Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah 

 

No  

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  Jumlah % 

N % N % N % 

13 Program dari 

pemerintah 

syarat-syaratnya 

mudah atau 

sebalikanya 

9 12 27 35 42 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

14 Pemerintah 

daerah 

menyediakan 

bantuan seperti 

pupuk, sembako 

dan dana lainnya 

38 49 12 16 28 36 

15 Pemerintah 

daerah telah 

menyediakan 

ketrampilan kerja 

yang murah dan 

bermutu atau 

tidak  

13 17 25 31 40 51 

16 Apakah 

Pemerintah 

daerah saat ini 

telah bekerja 

maksimal atau 

sebaliknya dalam 

mengatasi 

persoalan 

ekonomi seperti 

infrastruktur, 

jalan fasilitas 

umum dan lain-

lain 

19 25 11 14 48 62 

Sumber: Data diolah tahun 2017 



 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan pada Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

       Kemiskinan adalah suatu kekurangan atau ketidak sanggupan seseorang 

dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti papan, sandang, pangan dan 

pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan sosial yang terbatas untuk mencapai 

standar hidup layak, sehingga mereka berada dalam garis kemiskinan tidak 

mendapatkan hak-hak mereka. 

       Kemiskinan merupakan ketidak mampuan individu dalam memenuhi 

debutuhan hidup layak. Kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan yang 

berupa kekurangan pendidikan, keadaan, kesehatan yang buruk dan transportasi 

yang dibutuhkan masyarakat dan hak untuk berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Kemiskinan tentu saja diakibatkan 

oleh berbagai faktor baik yang berasar dari dalam diri manusia ataupun dari luar 

diri manusia. 

       Data yang akan diolah dalam hasil penelitian ini adalah data primer, berupa 

menjawab kuesioner dari responden sebagai anggota sampel masyarakat 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Kuesioner ini 

masing-masing berjumlah 20 item. Pertanyaan tersebut menjawab pilihan 

sebanyak 3 alternatif atau bersifat terbatas. Langkah selanjutnya yaitu  penulis 



 

akan mengintepretasikan hasil jawaban sesuai dengan item-item kuesioner yang 

telah diajukan kepada para responden serta diambil kesimpulan. Pengolahan dan 

penganalisisan data tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah sebagai 

berikut: 

1. Lapangan Pekerjaan 

Tabel 4.1 

Faktor Penyebab Kemiskinan di Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan Pendapatan 

 

No 

 

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  umlah % 

N % N % N % 

1 Pendapatan yang 

diperoleh cukup 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari 

9 12 27 35 42 54  

 

 

78 

 

 

 

100 

2 pendapatan hasil yang 

diperoleh saat ini sesuai 

dengan usaha yang 

dilakukan 

  

11 14 22 29 45 

 

58 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

       Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwasanya 12% responden 

menjawab Ya, 35% responden menjawab kadang-kadang dan 54% 

responden yang menjawab tidak. Serta, sebanyak 58% responden 

menyatakan bahwa usaha yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan 

pendapatan yang diperoleh. Dengan begitu dapat diketahui bahwa dapat 

diketahui bahwa penyebab kemiskinan adalah kondisi pendapatan yang 



 

diperoleh perbulan sebesar Rp 500.000 pendapatan yang diperoleh tidak 

cukup untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. 

Tabel 4.2 

Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan Lapangan Kerja 

 

No 

 

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  Jumlah % 

N % N % N % 

3 Sempitnya lapangan 

kerja serta tidak ada 

usaha lain untuk 

memenuhi kebutuhan 

 

7 

 

9 

 

23 

 

30 

 

48 

 

62 

 

78 

 

100 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

       Berdasarkan tabel 4.2 di atas, jawaban responden dapat diketahui 

bahwa penyebab kemiskinan diakibatkan oleh sempitnya lapangan 

pekerjaan yang akan  menyebabkan terjadinya pengangguran serta 

rendahnya pendapatan, rendahnya pendapatan yang diperoleh tidak sesuai 

dengan pengeluaran responden hal ini lah yang dialami oleh responden 

sebanyak 62% menyatakan sempitnya lapangan pekerjaan merupakan 

faktor penyebab kemiskinan. 

2. Sumber Daya Manusia 

Tabel 4.3 

Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan Sumber Daya Manusia 

No  

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  Jumlah % 

N % N % N % 

4 Pernah bekerjasama 20 26 11 14 47 60   



 

dengan koprasi atau 

lembaga keuangan 

lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

100 

5 Menguasai 

ketrampilan lain 

17 22 21 27 40 51 

6 jenis usaha yang 

ditekuni saat ini 

sesuai dengan bakat 

dan kemampuan 

diri 

38 49 21 27 19 25 

7 menyisihkan 

pendapatan yang 

diperoleh untuk 

tabungan/simpanan 

14 18 25 32 39 50 

8 Lembaga keuangan 

kesyariahan 

memberikan 

bantuan modal 

usaha dengan syarat 

yang mudah tanpa 

jaminan 

15 19 24 31 39 50 

9 Menerima bantuan 

dari lembaga sosial 

atau keagamaan 

(LAZIS) 

Dana dari lazis 

didayagunakan 

untuk kegiatan 

usaha (modal) 

dalam memenuhi 

kebutuhan hidup 

sehari-hari 

15 19 27 35 36 46   

Sumber: Data diolah tahun 2017 

 Dari tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa penyebab kemiskinan 

dari segi tidak memiliki kemampuan sumber daya manusia yaitu 

sebanyak (60%) responden tidak  pernah bekerjasama dengan koprasi 

atau lembaga keuangan ini membuktikan bahwa sumber daya manusia di 



 

Kelurahan Purwodadi tidak memiliki mental atau wawasan untuk 

bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada, serta sebanyak (51%) 

responden yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia 

mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang sesuai 

dengan kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak memiliki ketrampilan. 

Selanjutnya, jawaban responden diketahui ternyata hidup hemat serta 

belum sepenuhnya diterapkan oleh responden hal ini terlihat sebanyak 

50% tidak menyisihkan uangnya untuk ditabung. 

       Bakat yang ada dalam diri individu ternyata mempengaruhi 

pendapatan yang diperoleh yaitu sebanyak 48% responden menyatakan 

ya. Dipersulit lagi dengan lembaga keuangan yang ternyata tidak 

memberikan bantuan dengan mudah yaitu sebanyak 50% responden. 

Serta, 45% responden menyatakan bahwa dana zakat yang diterima tidak 

dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi dan permodalan, dana zakat 

dihabiskan untuk konsumsi sehari-hari. Terkait dengan solusi islam dalam 

mengatasi kemiskinan melalui pendayagunaan dana shadaqah dan infaq 

ternyata responden menyatakan bahwa dalam dana yang diterima tidak 

didayagunakan untuk kegiatan usaha/modal untuk berjualan namun hanya 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terlihat jika setiap orang 

memiliki pemikiran yang berbeda-beda yang menyebabkan seseorang 

tersebu akan berusaha atau sebaliknya. 



 

 Maka, hasil dari jawaban responden dapat diperoleh rata-rata 

rendahnyankualitas sumber daya manusia mempengaruhi penyebab 

kemiskinan yaitu terlihat sebanyak 52% responden menyatakan 

mempengaruhi. 

3.  Sumber Daya Alam 

Tabel 4.4 

Faktor Penyebab Kemiskinan di Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan Sumber Daya Alam 

No  

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  Jumlah % 

N % N % N % 

10 Sumber daya yang 

dapat 

dimanfaatkan 

guna memenuhi 

kebutuhan sehari-

hari seperti lahan 

kosong, sumber 

air, kapur dan lain-

lain 

39 50 29 38 10 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 11 Sumber daya alam 

yang 

dimanfaatkan saat 

ini bisa 

mencukupi 

kebutuhan sehari-

hari 

14 18 35 45 29 37 

12 Sumber daya alam 

sudah 

dimanfaatkan  

secara maksimal 

14 18 26 37 38 49 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

 



 

 Dari tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa penyebab kemiskinan 

dilihat dari segi keadaan geografis di kelurahan Purwodadi ternyata tidak 

mempengaruhi dimana sebenarnya Kelurahan Purwodadi memiliki 

sumber daya alam yang cukup banyak namun masyarakat purwodadi 

hanya memanfaatkan pertanian saja, jawaban responden yaitu sebanyak 

45% kurang memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada. 

4. Kebijakan Pemerintah 

Tabel 4.5 

Faktor Penyebab Kemiskinan di Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah 

 

No  

Pertanyaan 

Hasil jawaban responden 

Y a Kadang-

Kadang 

Tidak  Jumlah % 

N % N % N % 

13 Program dari 

pemerintah 

syarat-syaratnya 

mudah atau 

sebalikanya 

9 12 27 35 42 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

14 Pemerintah 

daerah 

menyediakan 

bantuan seperti 

pupuk, sembako 

dan dana lainnya 

38 49 12 16 28 36 

15 Pemerintah 

daerah telah 

menyediakan 

ketrampilan kerja 

yang murah dan 

bermutu 

sehingga mudah 

untuk 

mendapatkan 

13 17 25 31 40 51 



 

16 Pemerintah 

daerah saat ini 

telah bekerja 

maksimal atau 

sebaliknya dalam 

mengatasi 

persoalan 

ekonomi di 

kelurahan 

purwodadi 

seperti perbaikan 

infrastruktur, 

jalan fasilitas 

umum dan lain-

lain 

19 25 11 14 48 62 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

 Dari table 4.5 di atas, berdasarkan jawaban responden dapat diketahui 

bahwa penyebab kemiskinan salah satunya adalah banyaknya responden 

menilai bahwa pemerintah belum sepenuhnya memberikan solusi terbaik 

dalam memecahkan persoalan ekonomi kondisi yang terjadi adalah 

pemerintah daerah belum mampu menyediakan tempat sarana serta 

bantuan kepada masyarakat dapat diketahui bahwa kondisi penyebab 

kemiskinan  makin dipersulit dengan kebijakan pemerintah yang kurang 

memperhatikan kondisi masyarakat miskin hal ini sebagaimana terungkap 

dari jawaban responden yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah 

kurang mendukung terhadap perkembangan ekonomi yang berada di 

Kelurahan Purwodadi yaitu sebanyak (56%) responden.  

 Berdasarkan jawaban yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa 

penyebab yang paling pokok jika dilihat dari sub indikator yang ada 



 

adalah : sempitnya lapangan pekerjan atau tidak mampu meraih peluang 

ekonomi (58%), tidak memiliki ketrampilan sumber daya manusia (52%) 

serta kebijakan pemerintah yang kurang mendukung (56%). 

 

B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan ditinjau dari Perspektif 

ekonomi Islam pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu 

       Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Kebutuhan pokok 

dapat diterjemah kandalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh 

setiap orang untuk memenuhi kebtuhan sehari-hari yaitu berupa papan, sandang 

dan terutama pangan. 

Pembahasan terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan didasarkan pada 

aspek mental manusia, hal ini dikategorikan sebagai faktor penyebab kemiskinan. 

Faktor nilai budaya dan sikap merupakan faktor mental yang menyebabkan 

timbulnya pola-pola berfikir ini kemudian mempengaruhi tindakan dan kelakuan 

masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam membuat 

keputusan-keputusan yang penting dalam hidup. 

Upaya perbaikan kesejahteraan rakyat perlu ditopang dengan perbaikan 

sikap mental masyarakat. Sikap mental juga dapat menjadi salah satu penyebab 

timbulnya faktor penyebab kemiskinan pada diri seseorang atau kelompok 

masyarakat. Konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat yaitu 



 

kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan 

struktural. 

kemiskinan yang ada di kampung dapat digolingkan baik kemiskinan tempat 

tinggal maupun kemiskinan penduduk. Kemiskinan tempat tinggal kondisinya 

sebagai tempat tidak teratur sedangkan kemiskinan penduduk karena ditinjau dari 

segi social dan ekonominya sangat rendah termasuk penyediaan air dan listrik 

beserta prasarana yang minim. 

Pendapat di atas mempunyai penekanan bahwa karakteristik yang ada di 

daerah perkampungan dapat dilihat dari kondisi perumahan orang-orangnya dan 

ketersediaan sarana/prasarana umum dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam proses 

pembangunan suatu Negara ada tiga macam kemiskinan antara lain miskin 

karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat 

rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang 

terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya, Kemiskinan yang sebenarnya tidak 

perlu terjadi di tengah-tengah kelimpahan atau kemiskinan yang disebabkan oleh 

buruknya daya beli dan system yang berlaku dan Kemiskinan yang disebabkan 

karena tidak meratanya serta buruknya perdi stribusian produk nasional total. 

Merujuk pada jawaban responden yang paling dominan sebagaimana 

ditampilkan pada tabel di atas tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah 

(1) Sempitnya lapangan kerja serta masyarakat tidak mampu meraih peluang 

ekonomi, (2) Masyarakat tidak memiliki SDM yang memadai dan (3) Kebijakan 



 

pemerintah yang kurang mendukung terhadap perkembangan ekonomi 

masyarakat. 

1. Lapangan pekerjaan  

       Sempitnya lapangan pekerjaan atau peluang usaha yang terjadi 

disuatu wilayah akan menyebabkan banyaknya pengangguran dimana 

tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan 

lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan struktur ekonomi 

timpang, ketimpangan semakin parah dan ketidak adilan dibidang 

ekonomi serta peluang yang diusahakan oleh masyarakat begitu minim 

yang akan menyebabkan rendahnya pendapatan dan terjadinnya 

pengangguran. Hal ini lah yang terjadi pada masyarakat Purwodadi 

dimana sempitnya lapangan pekerjaan ternyata sangat mempengaruhi 

sekali pendapatan masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat 

hanya bertumpu pada sektor pertain yang hasinya tidak menentu. 

       Salah satu faktor penting dalam menentukan kemakmuran suatu 

masyarakat adalah dilihat dari tingkat pendapatan. Pendapatan 

masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pengangguran tenaga 

penuh dapat tercapai. ditinjau dari sudut individu, pengangguran 

menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan masalah sosial. Keadaan 

pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi 

pengeluaran konsumsinnya. Apabila pengangguran disuatu negara sangat 

buruk, kekacauan politik dan sosial sangat berlaku akan menimbulkan 



 

efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 

       Efek buruk dari adannya pengangguran adalah mengurangi 

pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 

kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya 

kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan 

mengakibatkan masyarakat terjebak dalam kemiskinan karena tidak 

memiliki pendapatan. 

       Dalam islam, pendapatan yang diperoleh dari setiap individu adalah 

telah ditentukan oleh Allah, dimana ada orang yang diberikan rezki 

lapang dan ada pula yang dalam kondisi sempit (miskin), Tentu saja 

batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari 

kesempatan kerja, memiliki skil atau ketrampilan sesuai dengan kerja, 

mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini 

lah yang diberikan kelapangan rezeki atau pendapatan oleh Allah SWT. 

       Peluang usaha dalam Islam untuk mendapatkan pekerjaan yang 

diusahakan oleh manusia telah dianjurkan oleh Allah dimana setiap 

hambanya yang mau berusaha dan mau bekerja keras pasti akan 

mendapatkan rezeki darinya dan manusia dituntut untu mau berusaha. 

Penjelasan tentang anjuran untuk bekerja atau mencari peluang yang ada 

telah dijelaskan dalam surah Al-Jumuu’ah ayat 10 sebagai berikut: 



 

                            

        

Artinnya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. 

 

2. Sumber daya manusia 

       Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan modal awal 

dalam pembangunan, bagaimanapun pesatnya teknologi, maupun 

besarnya modal namun jika tidak diiringi dengan kualitas sumber daya 

manusia yang baik, trampil dan terlatih, maka semua hal itu akan menjadi 

sia-sia. Tersediannya barang modal yang caanggih hanya akan efektif jika 

digunakan oleh tenaga-tenaga yang terampil  dan terlatih, sehingga akan 

meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan akan meningkatkan 

pendapatan. 

 Kemiskinan yang terjadi pada Kelurahan Purwodadi salah satunya 

adalah karena rendahnya kualitas manusia itu sendiri, dimana seseorang 

tersebut tidak mau berusaha dan tidak mau mengembangkan bakatnya 

sendiri, sehingga mereka terkunci kedalam kemiskinan. Padahal jika kita 

lihat ternyata Kelurahan Purwodadi memiliki banyak aset yang bisa 

dikembangkan, akan tetapi, masyarakat kurang memanfaatkan hal 

tersebut karena keterbatasan mental atau kualitas dalam diri kerena 

sendiri. 



 

 Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka menjadi khalifah 

dimuka bumi, hal ini banyak dicantumkan dalam Al-Qur’an dengan 

maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimilikinnya mampu 

membangun dan memakmurkan bumi ini diperlukan proses yang 

panjang. Penciptaan manusia sebagai makhluk Allah SWT, dan juga 

termasuk sebagai sumber daya manusia islami. Manusia diciptakan 

dengan sebaik-baik bentuk. Sebagaimana dalam firman Allah SWT 

dalam surat At-Tiin: 4 yaitu: 

               

Artinnya: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

  yang sebaik-baiknya. 

 

Ayat di atas dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan 

sumber daya manusia Islami adalah dimana manusia itu sendiri memiliki 

iman yang kuat mau berusaha dan bekerja keras untuk memenuhin 

kebutuhan hidup untuk mengurangi kemiskinan. Pembangunan manusia 

dalam islam tentuannya harus memperhatikan dua potensi yakni lahiriah 

sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. 

Pendidikan dalam Islam memandang tinggi masalah sumber ini 

khususnya yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan 

moral), agar manusia dalam menjalankan kehidupannya terutama dalam 

menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan Al-Qur’aan dan Sunnah 

Rasulullah SAW. oleh karenannya sember daya manusia islam, karena 



 

potensi yang ada dalam diri manusia islam tersebut dapat membawa 

kepada kesejahteran bagi masyarakat itu sendiri saat mereka beribadah 

(berkerja). 

Akar kata miskin adalah diam atau tidak bergerak yang dapat 

disimpulkan bahwa faktor penyebab adannya kemiskinan adalah sikap 

berdiam diri, enggan tidak mau bergerak atau berusaha. Keengganan 

berusaha merupakan penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan 

ketidak mampuan diri  dalam berusaha merupakan disebabkan oleh 

manusia lain yang didistilahkan dengan kemiskinan struktural. Kesan ini 

lebih jelas lagi bila diperhatiakan bahwasannya jaminan rezeki yang 

dijanjikan Tuhan ditunjukan kepada manusia yang mau untuk berusaha 

atau bergerak dalam mencari rezeki yang halal, bukan hanya berdiam diri 

menanti rezeki dari Allah. Allah telah menegaskan dalam surah Ibrahim 

ayat 34: 

                            

        

Artinya : Allah telah menganugerahkan kepada kamu segala apa yang 

kamu minta (butuhkan dan inginkan). Jika kamu menghitung-

hitung nikmat Allah, niscya kamu tidak akan bisa 

menginggakannya. Sesungguhnya manusia sangat aniaya lagi 

sangat khufur. 

 

       Pernyataan Al-Qur’an telah menyebutkan aneka nikmat-Nya, seperti 

langit, bumi, hujan , bumi, matahari dan sebagainya. Sumber daya alam 



 

yang disiapan oleh Allah untuk umat manusia tidak terhingga dan tidak 

terbatas. Seandainnya sesuatu telah habis, maka ada alternatif lain yang 

disediakan oleh Allah untuk manusia selama mau berusaha. Oleh karena 

itu, tidak ada alasan untuk berkata bahwa sumber daya alam terbatas, 

tetapi sikap manusia itu sendiri terhadap pihak lain dan sikapnya terhadap 

diri sendiri itulah yang menjadikan setiap manusia tidak bisa 

mendapatkan pekerjaan karena tidak bisa memanfaatkan sumber daya 

yang ada. 

3. Kebijakan pemerintah 

       Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptkan 

keadilan disuatu negara utuk bisa mencukupi kebutuhan demi 

mensejahterakan rakyat. Jika pemerintah kurang peka terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin dapat menjadi salah satu fator 

kemiskinan. Struktur politik yang menyangkut rendahnya kualitas 

kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi negara. Dimana, 

berbagai laporan ekonomi pendapatan nasional dari tahun ketahun selalu 

mengalami peningkatan hanyalah berupa data-data kuantitatif. Akan 

tetapi rakyat selalu dibayang-bayangi dengan oleh berbagai kebijakan 

ekonomi yang tidak memihak kepadanya. 

       Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan, pada 

dasarnya terlebih dahulu diperhatikan oleh islam, yang dapat dilihat 

dalam tindakan Rosul disaat menyandingkan kaum Muhajirin dn Ansor 



 

dalam ikatan persoudaraan. Tindakan tersebut secara langsung, 

mendeklarasikan bahwa negara menjamin bagi setiap individu taraf hidup 

layak. Islam menetapkan prinsip-psinsip jaminan  sosial secara jelas yang 

diaplikasikan dalam bentuk jaminan individu, keluarga dan masyarakat.       

  Allah berfirman dalam surah An-Nisaa ayat 59: 

                               

                            

      

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya. 

       Ayat di atas, Allah mewajibkan kita menaati ulil amri diantara kita 

dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam (pemimpin) pemerintah 

kita. Islam mengajarkan, sesungguhnya seorang imam (pemimpin) 

diproyeksikan untuk mengambil alih peran nubuwah (kenabian) dalam 

menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah 

(kepemimpinan) kepada orang yang menjalankan tugas di atas pada 

umat adalah wajib berdasarkan ijma’ ulama. Pengangkatan pemimpin 

hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab orang yang berakal akan 

tuntuk kepada imamnya yang melindungi mereka dari segala bentuk 



 

ketidak adilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi 

diantara mereka. Tanpa imam manusia akan berada dalam keadaan 

choas, dan menjadi manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain. 

 Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Purwodadi salah satunya 

adalah kenijakan pemerintah yang kurang mendukung terhadap 

perekonomian masyakarat kecil. Hal ini sesuai dengan data responden 

yaitu sebanyak 56% responden menyatakan bahwa kebijakan 

pemerintah yang ada pada kelurahan Purwodadi kurang terarah dengan 

baik. Dimana, bantuan yang diberikaan kepada warga masyarakat hanya 

sebagian saja. Hal ini tentunyaa tidak sesuai, baik dilihat dari pandangan 

konvensional dan islam dimana telah dijelaskan diatas. 

       Menurut konsep ekonomi Islam Negara memiliki kewenangan yang bersifat 

mutlak, sebab dengan kewenangan tersebut keadaan masyarakat dapat terayomi 

hak dan kewajibannya. Kewenangan pokok tersebut adalah berkaiatan dengan 

pemenuhan kebutuhan dasar dan menjamin tercapainnya pelaksanaan nilai-nilai 

spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Dua hal tersebut bersifat fundamental, 

sebab jika dua hal tersebut tidak teralisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka 

kemudaratan akan menimpa masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan dasar dan 

kehidupan spiritual masyarakat merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi 

oleh negara. 

       Guna mewujudkan sinegritas pembangunan ekonomi terhadap prinsip utama 

yang harus dilakukan pemerintah yaitu keadilan masyarakat dibidang ekonomi, 



 

menjaga pertahanan dan keamanan, menyediakan sarana dan prasarana publik, 

menyusun kerangka kerja ekonomi, hukum, konstitusi dan aturuan main, 

menyusun kebijakan stabilisasi makro ekonomi dan mengalokasikan sumber 

daya untuk kepentingan publik. 

       Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permaslahan ekonomi tetapi bersifat 

multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan 

politik bangsa yang bersangkutan. Masyarakat menjadi miskin oleh sebab 

adannya kebajikan ekonomi dan politik kurang menguntungkan mereka, 

sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadaikan kesumber daya yang 

terkunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. 

Akibatnya mereka terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai 

manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek 

sosial, dan secara politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam 

pengembalian keputusan penting yang menyangkut hidup mereka. 

       Menurut Yusuf Qordowy, bahwa kemiskinan ini bisa terentaskan jika setiap 

individu mencapai taraf hidup yang layak dalam masyarakat. Untuk mencapai 

taraf hidup yang ideal islam memberikan konstribusi berbagai cara dengan jalan 

sebagai berikut : 

a. Bekerja, dimana masyarakat muslim diwajibkan untuk bekerja dan 

diharuskan berkelana dipermukaan bumi ini serta dierintahkan makan 

dari rezki Alah. 



 

b. Mencukupi keluarga yang lemah, sudah menjadi dasar pokok dalam 

syari’at islam, bahwa setiap individu harus memerangi kemiskinan 

dengan mempergunakan senjatannya, yaitu dengan bekerja dan berusaha. 

Di balik itua Apa dosa-dosa yang lemah yang tidak mampu unttuk 

bekerja? Apa dosa para janda-janda yang ditinggal suaminnya dalam 

keadaaan tidak berharta? Apa dosa anak-anak yang masih kecil dan 

orang tua yang sudah lanjut usia? Apa doa orang cacat selamannya, sakit 

dan lumpuh? Sehingga merka semua kehilangan pekerjaannya? Apa 

mereka dibiarkan begitu saja karena bencana melanda mereka, sehingga 

merreka terlantar dalam kehidupan yang tidak menentu? 

c. Al-Khizanah Al-Islamiyah (sumber material dalam islam atau Baitul 

Mal) apabila dalam distribusi kekayaan yang diambil dari zakat untk 

para kaum faqir miskin tidak mencukupi, maka daapat diambil dari 

persediaan dari sumber material lain. Sumber yang dimaksud adalah Al-

Khizanah Al-Islamiyah. Sumber-sumber material dalam islam disini 

meliputi hak milik negara dan kekayaan-kekayaan umum, yang dikelola 

dan diurus oleh pemerintah, baik yang digarap langsung maupun yang 

dikerjakan bersama, seperti harta wakaf, sumber kekayaan alam dan 

barang tambbang yang ditetapkan dalam islam. 

d. Shodaqoh, islam mengajarkan seiap umatnya agar memiliki sifat atau 

pribadi yang luhu, dermawan dan murah hati. Pribadi luhur adalah insan 

yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan 



 

lebih dari apa yang diwajibkan, ia suka memberikan sesuatu, kendati 

tidak diminta dan tidak dituntut terlebih dahulu. Ia suka berderma 

(membri infaq) dikala siang maupun malam. 

 Al-Qur’an telah menekankan pesan beberapa kali bahwa kaum 

muslimin tidak menahan kekayaan dan pendapatan mereka hanya untuk diri 

mereka sendiri. Melainkan setelah memenuhi kebutuhan mereka 

mencukupinnya, mereka harus melaksanakan kewajiban terhadap keluarga 

dekat mereka, para tetangga serta orang-orang lain yang membutuhkan 

pertolongan di dalam komunitas tersebut. Dan orang-orang yang memiliki 

kekayaan cukup diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan 

para faqir miskin. Tindakan yang dimaksud dalam islam ini adalah pertama, 

tindakan positif yang dipakai untuk mencegah pemutusan kekayaan dan 

membantu menyebarkan zakat kedalam masyarakat.     

 Tujuan tindakan ini adalah untuk memenuhi jumlah minimum hak-hak 

masyarakat demi kemaslahatan masyarakat. Dengan kata lain, upaya ini 

untuk memebina dan memepertahankan keadilan sosial di dalam komunitas 

masyarakat. Kedua, tindakan-tindakan perlarangan yang digunakan untuk 

mencegah timbulnya praktik-praktik yang tidak sehat, penumpukan harta 

serta pengeluaran yang sia-sia dan lain sebagainnya. 

  



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat disimpulakan mengenai faktor-

faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewuditinjau dari perspektif ekonomi Islam sebagai 

berikut:  

1. Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kelurahan Purwodadi yang paling 

dominan menurut data yang telah diambil dari jawaban responden yaitu 

sempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat tidak mampu meraih peluang 

ekonomi,  masyarakat tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai 

dan kebijakan pemerintah kurang mendukung terhadap perkembangan 

ekonomi kecil. 

2.  Sementara dalam perspektif ekonomi Islam faktor-faktor penyebab 

kemiskinan dapat digolongkan pada perbedaan pemerolehan rezeki yang 

diusahakan masyarakat, dimana seseorang yang mau berusaha dan bekerja 

keras itu lah yang akan mendapatkan rezeki oleh Allah. Ke dua, perbedaan 

kapasitas dan bakat dalam diri manusia. Serta, menipisnya sifat sosial 

diantara kaum muslimin yang memperparah kondisi kemiskinan. 

 

 



 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan temuan data lapangan mengenai faktor-faktor penyebab 

kemiskinan di Kelurahan Purwodadi, maka penulis mengajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk menanggulangi banyaknya pengangguran pemerintah daerah 

sebaiknya melakukan upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru 

contohnya dengan bekerja sama sengan perusahaan mendirikan home 

industri. 

2. pemerintah daerah sebaiknya melakukan pendirian koprasi untuk 

masyarakat Desa guna memperlancar usaha masyarakat dalam kegiatan 

ekonomi. 

3. Program pengentasan kemiskinan di Pedesaan sebaiknya diefektifkan lagi 

dengan melihat kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk berusaha bukan 

sekedar memberikan bantuan konsumtif semata. 

4. Diharapkan lembaga-lembaga pemberdayaan zakat harus dilaksanakan 

dan disalurkan secara optimal untuk faqir miskin sesuai tugas dan 

fungsinya sehingga angka kemiskinan bisa menurun dan pembangunan 

ekonomi bisa tercapai dengan baik. 

  



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

  



 

DATA NAMA RESPONDEN 

Keterangan Dusun:  

Purwodadi (01), Lebak (02), Blok 1 (03), Tempel (04), Bulsiareng (05), Legokan (06) 

No Nama Jenis Kelamin Alamat Pekerjaan 

1 Saikun Laki-Laki 01 Tani 

2 Ahmad Safei Laki-Laki 01 Tani 

3 Kusnadi Laki-Laki 01 Tani 

4 Sarno Laki-Laki 01 Tani 

5 Kasimin Laki-Laki 01 Tani 

6 Samsudin Laki-Laki 01 Buruh 

7 Aris Muhamad Laki-Laki 01 Tani 

8 Agus Rianto Laki-Laki 01 Tani 

9 Ahmad Abas Laki-Laki 01 Buruh 

10 Dasirun Laki-Laki 01 Pedagang 

11 Lasikin Laki-Laki 01 Buruh 

12 Murdi Damanto Laki-Laki 01 Tani 

13 Samijo Laki-Laki 02 Pedagang 

14 Karto Wiono Laki-Laki 02 Pedagang  

15 Tusimn Laki-Laki 02 Tani 

16 Sikun Laki-Laki 02 - 

17 Herwanto Laki-Laki 02 Tani 

18 Turiman Laki-Laki 02 Tani 

19 Diman Laki-Laki 02 Buruh  

20 Yahmin Laki-Laki 02 Pedagang 

21 Heru Almadi Laki-Laki 02 Buruh 

22 Ponirin Laki-Laki 02 Tani 

23 Sugio Laki-Laki 02 Tani 

24 Ariyanto Laki-Laki 02 Tani 

25 Guntoro Laki-Laki 03 Tani 

26 Lasito Laki-Laki 03 Tani 

27 Purwanto Laki-Laki 03 Pedagang 

28 Suratmi Laki-Laki 03 Buruh 

29 Kasmari Laki-Laki 03 Buruh 

30 Budiono Laki-Laki 03 Buruh 

31 Nuriman Laki-Laki 03 Tani 

32 Imam Rohani Laki-Laki 03 Buruh 

33 Dula Mustar Laki-Laki 03 - 

34 Tri Waluyo Laki-Laki 03 Tani 

35 Suparman Laki-Laki 03 Pedagang 



 

36 Darto Laki-Laki 03 Pedagang 

37 Samijan Laki-Laki 04 Tani 

38 Suyadi Laki-Laki 04 Tani 

39 Hadi Suwito Laki-Laki 04 Buruh 

40 Sunar  Laki-Laki 04 Tani 

41 Nuramin Laki-Laki 04 Pedagang 

42 Sarijan Laki-Laki 04 Tani 

43 Jarwo Laki-Laki 04 Tani 

44 Kasino Laki-Laki 04 Buruh 

45 Amat Piman Laki-Laki 04 Tani 

46 Suyati Laki-Laki 04 Tani 

47 Turiman Laki-Laki 04 Buruh 

48 Marini  Laki-Laki 04 Tani 

49 Misrono Laki-Laki 04 Buruh 

50 Eko Setio Budi Laki-Laki 05 Buruh 

51 Nur Saifulhudin Laki-Laki 05 Tani 

52 Amat Slamet Laki-Laki 05 Tani 

53 Tukiran Laki-Laki 05 Tani 

54 Samsul Huda Laki-Laki 05 Buruh 

55 Satiran Laki-Laki 05 Tani 

56 Martani Laki-Laki 05 Tani 

57 Imam Muthar Laki-Laki 05  Tani 

58 Jumiran Laki-Laki 05 - 

59 Tarmidi Laki-Laki 05 Tani 

60 Pridin Laki-Laki 05 Tani 

61 Marsidi Laki-Laki 05 Tani 

62 Teguh Purnomo Laki-Laki 05 Tani 

63 Suhut Handoko Laki-Laki 05 Tani 

64 Bejan Laki-Laki 06 - 

65 Sugito Laki-Laki 06 Buruh 

66 Kasnan Laki-Laki 06 Buruh 

67 Susanto Laki-Laki 06 Tani 

68 Joko Purwanto Laki-Laki 06 Tani 

69 Turiman Laki-Laki 06 Tani 

70 Suhendi Laki-Laki 06 Tani 

71 Muhayan Laki-Laki 06 Buruh 

72 Rohim Laki-Laki 06 Pedagang 

73 Pujiatno Laki-Laki 06 Pedagang 

74 Munjaid Laki-Laki 06 Pedagang 

75 Widodo Laki-Laki 06 Tani 

76 M. Fauzan Laki-Laki 06 Buruh 



 

77 Ahmad Sidik Laki-Laki 06 Pedagang 

78 Rasiwan  Laki-Laki 06 Tani 

 

  



 

Nomor Responden : 

      

 Nama Responden : 

      

 Alamat Respnden : 

 

   

Petunjuk Pengisian : 

 Jawablah pertanyaaan dengan menggunakan tanda X (silang) pada huruf a,b 

atau c yang sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya 

 Kuesioner ini tidak dipublikasikan dan semata-mata untuk kepentingan 

penelitian semata 

 Atas kesediaannya diucapkan terimakasih 

 

Pertanyaan : 

A.  Deskripsi Responden 

 

1. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu ? 

a. SD   b. SMP/SMA   c. Diploma/Sarjana 

2. Apa Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini ? 

a. Tani  b.buruh Harian   c. Lainnya (Tuliskan) 

3. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setip Bulannya ? 

a. < Rp500.000 b. Rp 500.000-1000.000  c. > Rp1000.000 

4. Apa Agama Bapak/Ibu ? 

a. Islam  b. Kristen/Khatolik  c. Hindu/Budha 

 

B.  Butir Pertanyaan 

Lapangan pekerjaan (Pendapatan) 

 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pendapatan hasil yang diperoleh saat ini sesuai 

dengan usaha yang dilakukan? 

a. Ya   b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

2. Apakah pendapatan Bapak/Ibu cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari? 

 a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  



 

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-  

hari? 

 a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

 

Sumber Daya Manusia 

 

4. Apakah Bapak/Ibu pernah bekerjasama dengan koprasi atau lembaga 

keuangan lainnya? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

5. Menurut Bapak/Ibu apakah jenis usaha yang dijalani saat ini sesuai dengan 

kemampuan dan bakat sendiri?  

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

6. Apakah Bapak/Ibu menguasai ketrampilan lain selain bertani? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

7. Apakah lembaga keuangan disekitar tempat tinggal Bapak/Ibu pernah 

memberikan modal usaha dengan syarat yang mudah? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

8. Apakah Bpak/Ibu sering menyisihkan pendapatan yang diperoleh untuk 

tabungan/simpanan? 

 a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

 

 

Sumber Daya Alam 

 

9. Apakah Bapak/Ibu memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti lahan kosong, sumber air, kapur dan 

lain-lain? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

10. Apakah sumber daya alam yang Bapak/Ibu manfaatkan saat ini bisa 

mencukupi kebutuhan sehari-hari? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

11. Apakah sumber daya alam yang ada di Kelurahan Purwodadi ini sudah 

dimanfaatkan secara penuh?  

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

 



 

Kebijakan Pemerintah 

 

12. Menurut Bapak/Ibu apakah program dari pemerintah syarat-syaratnya mudah 

atau tidak? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

13. Apakah pemerintah daerah memberikan bantuan berupa sembako, pupuk, 

tempat berjualan atau biaya lainnya untuk mengatasi masalah perekonomian 

Bapak/Ibu? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

14. Apakah pemerintah menyadiakan sarana pelatihan, pendidikan, kesehatan 

serta ketrampilan yang murah dan bermutu sehingga mudah  

mendapatkan pekerjaan ? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

15. Menurut Bapak/Ibu apakah saat ini Pemerintah telah bekerja secara sungguh-

sungguh dalam mengatasi persoalan dikelurahan Purwodadi seperti perbaikan 

infrastruktur, jalan, fasilitas umum dan lain-lain? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak  

16. Apakah di lingkungan  tempat tinggl Bapak/Ibu saat ini ada lembaga amal 

(LAZIS) kemudian apakah Bapak/Ibu menerima shadaqah atau sumbangan 

dari pihak tertentu (LAZIS)? 

a.    Ya  b. Kadang-Kadang   c. Tidak 

 

 

  



 

KISI-KISI PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN 

Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi islam 

(studi pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu) 

No Item Sub Indikator Item Pertanyaan 

1 Deskripsi 

Responden 

Nama Esay 

Alamat Esay 

Pendidikan 1. Apa pendidikan terakhir 

Bapak/Ibu? 

Pekerjaan 2. Apa pekerjaan Bapak/Ibu 

saat ini? 

Penghasilan 3. Berapa penghasialan 

Bapak/Ibu setiap bulannya? 

Agama  4. Apa agama Bapak/Ibu? 

2 Faktor-faktor penyebab kemiskinan 

 Umum  

Buku: Lincolin 

Arsyat, Ekonomi 

Pembangunan 

(Yogyakarta : 

Universitas Gajah 

Mada, 2015) dan 

Nanik Sudarwati, 

Kebijakan 

pengentasan 

kemiskinan 

mengurangi 

penganggulangan 

a. Lapangan Pekerjaan 

(sempitnya lapangan 

pekerjaan atau 

peluang usaha)  

 pendapatan 

lebih rendah 

dari pada 

pengeluaran 

 tingginya 

tingkat 

penganguran 

5. Menurut Bapak/Ibu apakah 

pendapatan hasil yang 

diperoleh saat ini sesuai 

dengan usaha yang 

dilakukan? 

6. Apakah pendapatan 

Bapak/Ibu cukup 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari? 

7. Apakah Bapak/Ibu 

memiliki usaha lain untuk 

memenuhi kebutuhan? 



 

kemiskinan 

(Malang: 

Intimedia) 

  b. SDM  

(rendahnya kualitas 

sumber daya manusia) 

 

8. Apakah Bapak/Ibu pernah 

bekerjasama dengan 

koprasi atau lembaga 

keuangan lainnya? 

9. Apakah Bapak/Ibu 

menguasai ketrampilan lain 

selain bertani? 

10. Menurut Bapak/Ibu apakah 

jenis usaha yang dijalani 

saat ini sesuai dengan 

kemampuan dan bakat 

sendiri?  

11. Apakah Bpak/Ibu sering 

menyisihkan pendapatan 

yang diperoleh untuk 

tabungan/simpanan? 

12. Apakah lembaga keuangan 

disekitar tempat tinggal 

Bapak/Ibu pernah 

memberikan modal usaha 

dengan syarat yang mudah? 

13. Apakah di lingkungan  

tempat tinggl Bapak/Ibu 

saat ini ada lembaga amal 



 

(LAZIS) kemudian apakah 

Bapak/Ibu menerima 

shadaqah atau sumbangan 

dari pihak tertentu 

(LAZIS)? 

  c. SDA 

(tidak ada sumber 

daya alam yang dapat 

dimanfaatkan) 

14. Apakah Bapak/Ibu 

memiliki sumber daya yang 

dapat dimanfaatkan guna 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari seperti lahan 

kosong, sumber air, kapur 

dan lain-lain? 

15. Apakah sumber daya alam 

yang Bapak/Ibu 

manfaatkan saat ini bisa 

mencukupi kebutuhan 

sehari-hari? 

16. Apakah sumber daya alam 

yang ada di Kelurahan 

Purwodadi ini sudah 

dimanfaatkan secara 

maksimal?  

  d. Kebijakan 

Pemerintah 

(kebijakan pemerintah 

kurang mendukung 

terhadap 

17. Menurut Bapak/Ibu apakah 

program dari pemerintah 

syarat-syaratnya mudah 

atau tidak? 

18. Apakah pemerintah daerah 



 

berkembangnya 

ekonomi kecil) 

memberikan bantuan 

berupa sembako, pupuk, 

tempat berjualan atau biaya 

lainnya untuk mengatasi 

masalah perekonomian 

Bapak/Ibu? 

19. Apakah pemerintah 

menyadiakan sarana 

pelatihan, pendidikan, 

kesehatan serta 

keterampilan yang murah 

dan bermutu sehingga 

mudah mendapatkan 

pekerjaan ? 

20. Menurut Bapak/Ibu apakah 

saat ini Pemerintah telah 

bekerja secara sungguh-

sungguh dalam mengatasi 

persoalan dikelurahan 

Purwodadi seperti 

perbaikan infrastruktur, 

jalan, fasilitas umum dan 

lain-lain ? 

 

 


