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ABSTRAK 

Pembangunan Manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang 

bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam 

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu tolak ukurnya dapat dilihat 

melalui Indeks Pembangunan Manusia. IPM Lampung tumbuh lambat setiap 

tahunya padahal faktor ekonomi lainya seperti garis kemiskinan dan Pengeluaran 

pemerintah mengalami kenaikan serta ketimpangan distribusi pendapatan yang 

relatif rendah. Dari masalah tersebut dapat dirumuskan dengan adakah garis  

kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan 

secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam dan bagaimana Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan 

ketimpangan distribusi pendapatan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam serta mengetahui 

bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung dalam perspektif 

Ekonomi Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang 

digunakan yaitu data sekunder yang didapat dari BPS Lampung. Jenis data yang 

digunakan adalah data time series yaitu tahun 2010-2015. Untuk proses analisis 

data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan garis kemiskinan (X1), 

pengeluaran pemerintah (X2), ketimpangan distribusi pendapatan (X3) dan Indeks 

Pembangunan manusia (Y).  

Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan garis 

kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dalam perspektif islam, 

kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada kaum 

muslimin. Kerusakan disini berarti kekufuran dan kekufuran akan mendekatkan 

pada kekafiran yang berarti seseorang keluar dari agama Islam dan hal tersebut 

termasuk dosa besar. Tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan pengeluaran 

pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut pandangan 

Islam, masalah pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk 

menanganinya dan termasuk kemaslahatan umat yang harus diwujudkan oleh 

pemerintah yang bisa dinikmati oleh publik, begitu juga pelayanan kesehatan. 

Pengadaan pelayanan publik tersebut melalui  kebijakan pemerintah untuk 

kemaslahatan umat. Dan tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan ketimpangan 

distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 

dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama yaitu, distribusi secara 

komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem yang menganut pada 

aspek keadilan sosial masyarakat.  

IPM Lampung saat ini berada pada kategori menengah atas dengan nilai 

66.95, ini menunjukan bahwa kualitas SDM Lampung masuk kategori menengah 

atas, dengan demikian Lampung sudah mampu menciptakan kesejahteraan 

(Falah) masyarakat dengan menekan angka ketimpangan di lampung. Menurut 

perspektif ekonomi Islam, Lampung sudah dapat mewujudkan Falah. 
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MOTTO 

 ٌِ َََۡهَٰ َغ ٌِ ِإَويَخآيِٕ ذِي ٱهُۡقۡرََبَٰ َوَي َػۡدِل َوٱۡۡلِۡخَسَٰ
ُمُر ةِٱهۡ

ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱَّللَّ

ِۚ يَػُِظُسۡى  ََمرِ َوٱۡۡلَۡغِ ًُ
ۡ ُروَن ٱهَۡفۡدَشآءِ َوٱل   ٩٠هََػوَُّسۡى حََذلَّ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama Islam RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Surabaya : Karya Agung, 

2006), h. 377  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Garis Kemiskinan, Pengeluaran 

Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung di Tinjau dari  

Perspektif Ekonomi Islam” pada bagian ini penulis akan menjelaskan 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).
2
 

2. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
3
 

3. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri.
4
 

4. Pengeluaran Pemerintah adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh 

Pemerintah untuk  tujuan  konsumsi.
5
 

5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan adalah ketidakmerataan dalam 

pendistribusian pendapatan penduduk dalam suatu wilayah.
6
 

                                                           
2
 Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58 
3
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6. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu konsep yang diperkenalkan 

pertama kali oleh UNDP  (United Nations Development Programme) 

pada tahun 1990, di mana konsep ini mencoba menggabungkan antara 

indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli.
7
 

7. Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang 

sesuatu hal.
8
 

8. Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.
9
 

Menurut Chapra, ekonomi Islam adalah sebagai suatu cabang 

pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan Manusia melalui 

suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan 

maqasid (tujuan-tujuan syari‟ah), tanpa mengekang kebebasan individu, 

menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang 

berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta 

jaringan moral masyarakat.
10

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang 

dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu Penelitian ilmiah 

tentang kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Dalam hal ini terkait 
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dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gabungan dari 

indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli ini merupakan 

salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas SDM disuatu Negara.
11

 Dengan 

kata lain, IPM ini merupakan alat tolak ukur untuk mengukur seberapa besar 

kualitas SDM yang dimiliki Negara,
 
semakin tinggi kualitas SDM suatu 

Negara maka akan semakin baik pembangunan di Negara tersebut.   

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur 

pencapaian suatu Daerah dalam memajukan kesejahteraan dan kualitas 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Pada Posisi nasional IPM Lampung 

(menurut metode baru) pada tahun 2015 menduduki peringkat ke 25 

dibawah provinsi Maluku dalam skala nasional dengan hasil 66,95 dan 

Posisi ini menempatkan Lampung pada kategori menengah atas. 

Sedangkan diantara provinsi yang ada di pulau Sumatera, Lampung 

menempati urutan yang paling akhir yaitu urutan nomer 10 dibawah 

provinsi Sumatera Selatan.
12

 

Keadaan ini tidak dibarengi dengan peningkatan faktor ekonomi 

yang lain seperti meningkatnya garis kemiskinan dan pengeluaran 

pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan serta menurunya angka 
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ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan faktor-faktor tersebut 

berhubungan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia. 

Dari penjelasan tersebut bahwa Peneliti ingin meneliti apakah ada 

faktor lain yang menyebabkan IPM Lampung kecil sedangkan menurut 

data diatas Lampung dapat bersaing dengan provinsi lain. Oleh sebab itu, 

Peneliti mencoba untuk meneliti faktor yang terkait dengan indikator IPM 

tersebut diantaranya Garis Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan 

ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Lampung. 

2. Alasan Subjektif   

Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Hal ini didukung oleh tersedianya data-data dan berbagai literature 

yang di butuhkan dalam penelitian sebagai referensi. Selain itu, judul yang 

peneliti ajukan sesuai dengan jurusan peneliti yaitu Ekonomi Syari‟ah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang 

belum ada  menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat 

sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Dalam ekonomi islam, ada sebuah 

konsep pembangunan Syariah dimana konsep tersebut diartikan sebagai 

konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya serta mengidentifikasi dan merekomendasikan 
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kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah 

SAW.
13

   

Pendekatan konsep ekonomi pembangunan syariah ini juga sangat 

bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh 

suatu negara.
14

 Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai suatu proses 

memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, 

pendidikan dan pengalaman yang menentukan pembangunan ekonomi dan 

politik suatu negara.
15

 Arti penting Manusia tersebut dalam pembangunan 

memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan dan kesejahteraan 

yang diinginkan serta Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan yang 

artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan 

Manusia atau masyarakat itu sendiri. 

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan 

kesejahteraan  Manusia,  pada tahun 1990 United Nations Development 

Programme (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Human 

Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
16

 untuk 

mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu Negara.  

Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) adalah suatu tolak ukur untuk menilai kualitas SDM di suatu negara.
17 

Untuk mengetahui kualitas SDM tersebut didasarkan pada tiga dimensi yaitu: 

(1) usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup (life expectancy) 
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 Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti,  Op.Cit.  h. 13 
14

 Ibid  h. 15
  

15
 M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Jakarta : Rajawali Pers, 

2014), h. 414 
16 

Mudrajad Kuncoro, Op.cit, h. 221 
17 

Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, OP.Cit. h. 147 

5 



 

 

mewakili Kesehatan, (2) pengetahuan yang diukur dengan rata-rata angka 

melek huruf (literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years of 

schooling) mewakili Pendidikan, dan (3) penghasilan yang diukur dengan 

pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan, yaitu kemampuan daya beli 

(purchasing power parity) mewakili standar hidup.
18

 

 Akan tetapi, pada tahun 2010, UNDP menyempurnakan metode lama 

dengan metode baru dengan mengganti salah satu indikator yaitu indikator 

angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah (Expected 

Years of Schooling).
19

 Alasan mengapa angka melek huruf diganti dengan 

angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek huruf sudah tidak 

efektif lagi karena angka tersebut sudah besar diseluruh Indonesia 

sehingganya sudah tidak efektif apabila masih menggunakan angka melek 

hidup.
20

 

Menurut data publikasi BPS pusat, IPM Lampung telah mengalami 

peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 1 

Indeks Pembangunan Manusia di Lampung (2010-2015) Menurut 

Metode Baru 

Tahun IPM 

2010 63.71 

2011 64.20 

2012 64.87 

2013 65.73 

2014 66.42 

2015 66.95 

Sumber: BPS, 2015 

Capaian kinerja IPM Lampung memang memiliki kecenderungan 

meningkat secara absolut. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup 

kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM Lampung ke level yang diharapkan. 

Posisi relatif Lampung hanya bergerak dari peringkat ke-26 tahun 2014 

menjadi ke-25 pada tahun 2015.
21

 Capaian ini masih tampak jauh dari posisi 

yang ditargetkan, bahkan capaian ini menjadi tampak buruk mengingat 

berbagai dimensi pembangunan Daerah lainnya justru menunjukkan kinerja 

yang cukup impresif, seperti kenaikan garis kemiskinan, kenaikan 

pengeluaran pemerintah Daerah dan kecilnya angka ketimpangan distribusi 

pendapatan. 

Laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tidak secepat 

kenaikan garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan Lampung meningkat 

secara signifikan dari 337.995,51 di semester I pada tahun 2015 menjadi 
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356.771,16 di semester II pada tahun 2015 di pedesaan dan perkotaan.
22

 

Sedangkan belanja pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan kesehatan 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,84% pada tahun 

2014 menjadi 6,90% pada tahun 2015.
23

 

Dengan meningkatnya garis kemiskinan dari tahun ke tahun serta 

meningkatnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, 

peningkatan laju pembangunan Manusia sudah seharusnya juga dapat 

meningkat secara signifikan sebesar peningkatan garis kemiskinan  serta 

peningkatan presentase pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan 

kesehatan. Tetapi, dalam kenyataanya perkembangan IPM Lampung tetap 

mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidaklah terlalu besar. 

Ketimpangan distribusi pendapatan di Lampung dapat dikategorikan 

ketimpangan rendah karena angka gini rasio tidak lebih dari 0,4 persen. 

Ketimpangan distribusi ekonomi di Lampung sebesar 0,31 pada tahun 2013. 

Hasil ini tidak ada peningkatan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.
24

 

Angka ini dilihat dari indeks Williamson yang di publikasikan oleh Bps 

Lampung. Memang angka ini tidak ada peningkatan maupun penurunan, 

tetapi dengan angka tersebut maka menunjukan bahwa provinsi Lampung 

masih bisa mengendalikan masalah ketimpangan distribusi Pendapatan yang 

bisa membuat terhambatnya perekonomian Lampung.  
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Selain itu, tidak membaiknya secara signifikan peringkat IPM 

Lampung secara Nasional disebabkan oleh pergerakan nilai IPM  Lampung 

yang tidak cukup akseleratif. Bahkan beberapa dimensi pembentuk IPM 

menunjukan nilai yang lebih rendah, meskipun peningkatanya sedikit lebih 

cepat dibandingkan dengan capaian Nasional. Sekedar komparasi, angka 

harapan lama sekolah secara Nasional pada tahun 2014 Lampung sudah 

mencapai 12,24.
25

 Indikator angka harapan lama sekolah menunjukkan 

kinerja yang tidak mengkhawatirkan, karena sudah seimbang dengan standar 

Nasional.  

Begitu pula rata-rata lama sekolah secara Nasional tahun 2014
26

 sudah 

mencapai 7,73 tahun, sedangkan Lampung baru mencapai 7,56 tahun.
27

 

Angka rata-rata lama sekolah juga menunjukan penurunan dari tahun ke 

tahun, sehingga masih berada jauh di bawah angka Nasional serta masih 

sangat senjang dengan target RPJMD. Pada tahun 2013, rata-rata lama 

sekolah masih 7,89 tahun dan menurun menjadi 7,48 tahun pada tahun 2014 

dan naik lagi pada tahun 2015 sebesar 7,56  tahun. Angka ini masih berada di 

bawah angka rata-rata Nasional, yang saat ini sudah mencapai 7,73 tahun. Ini 

berarti bahwa secara rata-rata, penduduk Lampung hanya mampu 

menyelesaikan pendidikan kelas I SMP dan putus sekolah pada saat 

menjelang naik kelas II SMP.  
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Data publikasi BPS memperlihatkan angka harapan hidup Lampung 

meningkat secara signifikan dibanding angka Nasional, namun masih lebih 

rendah dari angka Nasional. Angka harapan hidup Lampung meningkat 

cukup signifikan, yaitu dari 69,66 tahun pada tahun 2014 menjadi 69,90 tahun 

pada tahun 2015.
28 

Meskipun demikian, angka ini masih sedikit lebih rendah 

dibandingkan dengan angka harapan hidup rata-rata Nasional yang sudah 

mencapai 70,59 tahun pada tahun 2014.
29

 

Data publikasi BPS juga memperlihatkan daya beli yang diproksi 

dengan pengeluaran rata-rata per kapita setahun, meskipun menunjukan 

peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada di bawah angka rata-

rata Nasional. Pada tahun 2012, pengeluaran rata-rata per kapita setahun 

hanya sebesar Rp, 170.769.207 dan kemudian meningkat menjadi Rp 

199.525.420 pada tahun 2015.
30 Namun jika dikomparasikan dengan 

Nasional, pendapatan per kapita Lampung jauh berada di bawah. Bahkan 

pendapatan per kapita Lampung hanya sekitar setengah dari angka Nasional. 

Selain itu, apakah dengan Nilai tersebut masyarakat Lampung sudah 

mencapai kemaslahatan?.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penelitian ini akan dilihat 

sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti garis kemiskinan, Pengeluaran 

Pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan serta ketimpangan distribusi 

pendapatan dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 
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Lampung. Oleh karena itu, Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Garis 

Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung di 

Tinjau dari  Perspektif Ekonomi Islam”. 

D. Rumusan Masalah 

Dari masalah tersebut, muncul rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh garis kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

2. Adakah pengaruh Pengeluaran Pemerintah dibidang pendidikan dan 

kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi 

Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

3. Adakah pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung dalam Perspektif 

Ekonomi Islam? 

4. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam? 
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E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan Penelitian yang dikemukakan adalah: 

a. Untuk mengetahui hubungan garis kemiskinan, pengeluaran 

pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan secara simultan  

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

b. Untuk mengetahui pengaruh garis kemiskinan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang 

pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

d. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah: 

a. Hasil Penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi 

pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dan juga sebagai tolak ukur 

atau gambaran pembangunan Manusia di Lampung 

b. Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Lampung, khususnya mahasiswa/i 
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Jurusan Ekonomi Islam yang ingin melakukan Penelitian lebih 

lanjut.  

c. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam 

disiplin ilmu yang penulis tekuni. 

d. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang 

ingin melakukan Penelitian lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan 

Manusia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Definisi Pembangunan Manusia 

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (United 

Nation Development Programme) adalah suatu proses untuk 

memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk.
31

 Pembangunan Manusia 

juga didefinisikan sebagai suatu proses memperoleh dan 

meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan 

dan pengalaman yang menentukan pembangunan ekonomi dan 

politik suatu Negara.
32

 Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka 

maju-mundurnya suatu bangsa biasanya ditentukan oleh tingkat 

sumber daya Manusianya, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan faktor dominan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam 

(SDA).
33

  

Sebuah proses pertumbuhan ekonomi, lazimnya orang lebih 

menekankan arti penting akumulasi modal fisik, namun sekarang 

disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-

batas tertentu tergantung pada pembentukan modal Manusia
34

 yaitu 
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“proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

seluruh rakyat suatu Negara”.
35

  

Ekonomi Islam menyumbang sebuah konsep teori dalam 

sebuah ilmu pembangunan yaitu konsep Ekonomi Pembangunan 

Syariah. Pada Pendekatan konsep ekonomi pembangunan syariah ini 

bahwa suatu pembangunan sangat bergantung dengan kualitas 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh bangsa. Manusia adalah 

subjek sekaligus objek pembangunan.
36

 Kualitas SDM sangat 

menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 

Negara. Oleh sebab itu, pembangunan Manusia ini sangat perlu 

mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingganya dapat memicu 

kemajuan pada pembangunan Negara. 

Islam memandang bahwa Manusia memiliki dua tugas utama, 

yaitu sebagai „abdullah (hamba Allah) dan Khalifatullahu fil ard 

yaitu wakil Allah di muka bumi yang bertugas untuk 

memakmurkanya.
37

 Manusia merupakan unsur penting di Bumi ini. 

Manusia diciptakan Allah SWT. adalah sebagai Khalifah 

(pemimpin) di muka bumi ini, oleh sebab itu maka Manusia tidak 
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terlepas dari peranya sebagai pemimpin.
38

 Firman Allah SWT.  

Dalam al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut :
 39

 

َلَٰٓئَِمثِ إِّّنِ َجاِغٞن ِِف  ِإَوذۡ  ًَ ۡرِض ٱقَاَل َربَُّك لِۡو
َ
ا  ۡۡل َّ ََتَۡػُن ذِي

َ
ْ أ ْٓا ُ ۖٗ قَال َخوِيَفث 

ا َويَۡصفُِك  َّ ُس لََكۖٗ قَاَل  ّلَِيآءَ ٱَيٌ ُحۡفِصُد ذِي ِدَك َوُجَقّدِ ًۡ ٌُ نَُصّتُِح ِِبَ َوََنۡ
ۡغوَُى َيا 

َ
ٓ أ َْن إِّّنِ ًُ   ٣٠ََل َتۡػوَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah 

di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa 

yang tidak kamu ketahui."  

Berdasarkan ayat tersebut bahwa ketika Allah SWT. Akan 

menciptakan Manusia ada pertentangan dari Malaikat-malaikatnya. 

Namun, Allah Maha mengetahui akan segalanya. Tujuan Allah 

menciptakan Manusia tidak lain adalah untuk memimpin bumi ini 

untuk menjadi  lebih baik dengan pengetahuan yang diberikan Allah 

kepada Manusia. 

Pembangunan Manusia lebih lanjut menuntut seseorang 

untuk berperilaku baik (Akhlakul Karimah). Standar moral suatu 

perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-

mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan 

sosial. Moralitas Islam tidak diposisikan sebagai suatu batas ilmu 

ekonomi, namun justru dijadikan sebagai patokan dalam menyusun 
                                                           

38  
Dewan pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam seri 

konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 113 
39

 Departemen Agama Islam RI,Op. Cit, h. 6 
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ekonomi Islam,
40

 dalam arti lain moralitas menjadikan Manusia 

sebagai unsur utama dalam pembangunan Manusia. 

Moral menempati posisi penting dalam ajaran Islam, sebab 

terbentuknya pribadi (Manusia) yang memiliki moral baik (akhlakul 

karimah) merupakan tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam, 

sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam al-Bayhaqi 

sebagai berikut :
41

 

 ٌْ َريَْرةَ  َخ ُِ ِِب 
َ
ُُ قَاَل رَِِضَ اَّلُل خَ أ َغوَيُِْ  قَاَل رَُشُْل اَّللِ َصَّلَّ اَّللُ  :َْ

ا ًَ ِىَ  ةُػِثُْج  وََشوََّى إِجَّ ًّ َت
ُ
ْخالقِ  َيََكرِمَ  ۡل

َ
  اۡل

Artinya : dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda : 

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan  akhlak. 

Dalam buku Falsafah At Tarbiyyah, Omar M Al Tauny 

mengungkapkan bahwa tujuan asasi pendidikan dalam Islam salah 

satunya adalah untuk membantu pembentukan moral baik (akhlakul 

karimah).
42

 Pendidikan menjadi sebuah alternatif untuk membentuk 

pribadi yang bermoral baik. Dengan moral baik akan tercapainya 

falah dalam hidup Manusia dan menjadikan Manusia sebagai 

Sumber Daya yang bermutu dan berkualitas. Allah SWT. menjamin 

dan akan menaikan derajat Manusia ketika Manusia tersebut 

mempunyai ilmu dan bermoral baik (akhlakul karimah). Dalam 

firman-Nya Q.S Al-Mujadilah ( 58 ) ayat 11 menjelaskan :
 43

 

                                                           
40

 P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 33 
41

 Ibid, h. 56 
42

 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Op.Cit, h. 150 
43
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ايَ  َّ حُّ
َ
ٌَ ٱ أ ِي ْ ِِف  َّلَّ ُدْا ْ إَِذا رِيَن هَُسۡى َتَفصَّ ْٓا َُ َجَٰوِِس ٱَءاَي ًَ ۡ ْ ٱفَ  ل ْا  ۡفَصُد

ُ ٱَحۡفَصِح  ْ ٱهَُسۡىۖٗ ِإَوَذا رِيَن  َّللَّ وا ْ ٱفَ  نُُشُ وا ُ ٱيَۡرفَِع  نُُشُ ٌَ ٱ َّللَّ ِي َُْاْ  َّلَّ َءاَي
ٌَ ٱِيَُسۡى وَ  ِي ْاْ  َّلَّ وحُ

ُ
ِۚ وَ  ۡهػِۡوىَ ٱأ ُ ٱَدَرَجَٰج  وَُْن َخترِيٞ  َّللَّ ًَ ا َتۡػ ًَ ِ   ١١ة

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mujadilah : 

11) 

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah akan mengangkat 

derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. 

Ayat tersebut secara implisit menjelaskan tentang arti penting 

Manusia yang memiliki kualitas dan mutu sehingganya Allah SWT 

akan mengangkatnya dan memberikan derajat yang tinggi.  

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan Manusia 

tersebut, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah 

produktivitas (Productifity), pemerataan (equity), kesinambungan 

(sustainability), dan pemberdayaan (empowerment).
44

  

Tujuan Pembangunan Manusia pada hakikatnya adalah untuk 

mencapai kesejahteraan bagi Manusia tersebut. Mewujudkan 

kesejahteraan yang hakiki bagi Manusia merupakan dasar sekaligus 

                                                           
44

 Mohammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim, “Indeks Pembangunan Manusia 

Indonesia”, Jurnal Economia, Volume 9, Nomor 1, (April, 2013), h. 19 
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tujuan utama bagi Syariat Islam, Karena itu juga merupakan tujuan 

ekonomi Islam sekaligus pembangunan syariah.
45

  

Aspek pembangunan Manusia salah satunya dapat dilihat dari 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia 

ini merupakan salah satu tolak pengukuran pembangunan selain 

menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu Negara atau 

wilayah menunjukkan seberapa jauh Negara atau wilayah itu dapat 

meningkatkan angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi 

semua lapisan masyarakat (tanpa kecuail) dan tingkat pengeluaran 

dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.
46

  

Dengan demikian, IPM sangat diperlukan untuk penduduk 

serta tugas pemerintah untuk menyediakan sarana publik untuk 

menfasilitasi kebutuhan penduduk untuk mencapai kesejahteraan. 

b. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) / Human  

Development  Index  (HDI) adalah  pengukuran  perbandingan  dari  

harapan  hidup,  pendidikan  dan  standar  hidup untuk semua Negara 

seluruh dunia.
47

  IPM ini merupakan suatu konsep yang 

diperkenalkan pertama kali oleh UNDP (United Nations 

Development Programme) pada tahun 1990, di mana konsep ini 
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mencoba menggabungkan antara Indeks harapan hidup, indeks 

pendidikan dan indeks daya beli.
48

 IPM merupakan suatu tolak ukur 

yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya Manusia 

suatu Negara.
49

  

Berdasarkan penjelasan di atas, IPM digunakan untuk 

mengklasifikasi antara Negara maju dan Negara berkembang atau 

Negara terbelakang melalui kualitas mutu sumber daya Manusianya. 

Selain itu juga IPM digunakan untuk mengukur pengaruh dari 

kebijakan ekonomi Negara terhadap kualitas hidup. 

Pada dasarnya, IPM mencakup tiga komponen yang dianggap 

mendasar bagi Manusia dan secara operasional mudah dihitung 

untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya 

pembangunan Manusia, artinya IPM mengukur capaian 

pembangunan Manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. 
50

 

IPM merupakan gabungan antara indeks harapan hidup, 

indeks Pendidikan dan indeks daya beli sehingganya menghasilkan 

kualitas hidup bagi sumber daya Manusia yang dimiliki suatu 

Negara. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui 
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pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur 

panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
51

 

c. Pengukuran dan Komponen Indeks Pembangunan Manusia 

1) Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia 

Penjelasan di dalam indeks pembangunan Manusia 

terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk 

mengukur besar indeks pembangunan Manusia suatu Negara, 

yaitu : 

a) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat 

kematian bayi). 

b) Tingkat pendidikan diukur dengan angka harapan lama 

sekolah (dengan bobot dua per tiga) dan Angka harapan 

lama sekolah (dengan bobot sepertiga). 

c) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran 

perkapita per tahun. 

Pada tahun 2010, UNDP telah menyempurnakan metode 

tersebut dengan metode baru yaitu dengan mengganti komponen 

sebelumnya yaitu angka melek huruf menjadi angka harapan 

lama sekolah.
52

 Alasan mengapa angka melek huruf diganti 

dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek 

huruf sudah tidak efektif lagi karena angka tersebut sudah besar 
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diseluruh Indonesia sehingganya sudah tidak efektif apabila 

masih menggunakan angka melek hidup.
53

 

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu 

dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 

(terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini 

dikalikan 100. Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai 

minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung 

IPM. Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM 

digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam 

tabel 2 berikut :
54

 

Tabel 2 

Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM 

Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan 

Angka Harapan 

Hidup ( tahun) 

85 20 Standar 

BPS 

Rata-rata lama 

Sekolah (tahun) 

15 0 Standar 

BPS 

Angka harapan 

lama sekolah 

(tahun) 

18 0 Standar 

BPS 

Daya beli (Rupiah) 26.572.352 1.007.436 Standar 

BPS 

Sumber data : Data BPS 2014 
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Untuk menghitung masing-masing komponen tersebut 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
55

 

dimensi Kesehatan : 

 

 

 

 

dimensi Pendidikan :  

 

 

 

dimensi Pengeluaran :  

 

Di mana : 

I : Indeks 

AHH : Angka harapan Hidup 

HLS : Harapan Lama Sekolah 

RLS : Rata-rata Lama Sekolah 

Setelah semua dihitung, Rumus umum yang digunakan 

untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai 

berikut :
 56

 

     √                                             

Dimana : 

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia 

IKesehatan = Indeks kesehatan 

IPendidikan = Indeks Pendidikan 

IPendapatan = Indeks Pendapatan 
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 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, (Jakarta : Badan 

Pusat Statistik, 2014), h. 7 
56

 Ibid 

I Kesehatan  =    
𝐴𝐻𝐻−𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠−𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 

I pengeluaran = 
𝐼𝑛  𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 −𝐼𝑛  𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑛  𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠 −𝐼𝑛  𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 min 
 

I HLS =  
𝐻𝐿𝑆−𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

I RLS =  
𝑅𝐿𝑆−𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

I pendidikan =  
𝐼 𝐻𝐿𝑆+𝐼 𝑅𝐿𝑆

2
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Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia 

DIMENSI 
Umur 

panjang dan 

sehat 

Pengetahuan Kehidupan 

yang layak 

INDIKATOR Angka 

harapan 

hidup pada 

saat lahir 

Harapan 

lama 

sekolah 

Rata-rata 

lama 

sekolah 

Pengeluaran 

perkapita 

riil yang 

disesuaikan 

(PPP 

Rupiah) 

    

INDEKS Indeks 

harapan 

hidup 

Indeks pendidikan Indeks 

pendapatan 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Gambar 1  

Diagram Perhitungan IPM 

Setelah melakukan perhitungan akan ditemukan hasil 

berupa angka skor berkisar antara 0-100. UNDP membagi 

tingkatan status Pembangunan Manusia suatu wilayah ke dalam 

empat golongan yaitu
57

 : 

a) Rendah : IPM kurang dari 50; 

b) Sedang atau menengah dibedakan menjadi 2 yaitu : 

 Menengah bawah : 50 ≤ IPM < 66; 

 Menengah atas : 66 ≤ IPM ≤ 80; 

c) Tinggi : IPM lebih dari 80 
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2) Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia 

a) Angka Harapan hidup 

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan tingkat usia 

rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam periode 

waktu tertentu.
58

 Menurut BPS bahwa angka harapan hidup 

merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat 

ditempuh oleh seseorang selama hidup.
59

 Dengan demikian, 

indeks harapan hidup digunakan untuk mengukur usia rata-

rata hidup penduduk. Standar yang digunakan adalah angka 

harapan hidup saat lahir. 

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun 

hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu 

wilayah. Angka harapan hidup dihitung menggunakan 

pendekatan tidak langsung.
60

 Alasan menggunakan metode 

tersebut adalah dikarenakan sulitnya mencari data orang 

meninggal dalam periode tertentu. 

Ada dua jenis data yang digunakan yaitu : Anak lahir 

hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).
61

 Dengan 

memasukan angka tersebut maka diharapkan akan 

mencerminkan rata-rata harapan hidup sekaligus hidup sehat 

masyarakat. Secara singkat, proses penghitungan angka 
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59
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harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk 

mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara 

menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai 

maksimum dan minimumnya. 

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi 

angka harapan hidup dari hasil Survey Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) 2011-2013 yaitu :
 62

 

(1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. 

(2) Rata-rata lama sakit (hari). 

(3) Angka kesakitan (%). 

(4) Persentase pemberian ASI. 

(5) Rata-rata lama Balita disusui (bulan). 

Indikator-indikator diatas dapat meningkatkan angka 

harapan hidup, sehingga indikator tersebut memaksa 

pemerintah untuk meningkatkan program-program kesehatan 

seperti peningkatan pelayanan publik yang dapat memicu 

meningkatkan angka harapan hidup penduduk. 

b) Tingkat Pendidikan 

IPM dalam konteks pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM), pendidikan merupakan upaya untuk 

mengembangkan SDM, terutama untuk mengembangkan 
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kemampuan intelektual dan kepribadian Manusia.
63

 Menurut 

guru besar IPB Didin Hafidhuddin, pendidikan merupakan 

sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala 

bidang.
64

 Dalam Islam, pendidikan merupakan suatu 

kewajiban bagi seluruh umat Manusia. Rasulullah SAW. 

Bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani :
65

 

ِ ُمْصوِمٍ 
ُب اهْػِوِْى فَرِيَْضٌث لََعَ ُكّ

 َطوَ
Artinya :“mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap 

muslim.”  

Berdasarkan hadist diatas bahwa sudah merupakan 

kewajiban dan sekaligus suatu hal yang sangat penting dalam 

mencari ilmu dalam arti melakukan suatu proses pendidikan. 

Dalam hal ini, merupakan suatu hal yang menjadi pusat 

perhatian pemerintah selain kesehatan, Karena dengan 

meningkatnya mutu penduduk maka akan meningkatkan 

mutu SDM juga. 

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua 

indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata 

lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan 

lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan 

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 
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Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk 

berusia 7 tahun ke atas.
66

  

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap 

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang 

penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur 

yang sama saat ini.  

Sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan 

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun 

keatas dalam menjalani pendidikan formal.
67

 Pada proses 

perhitunganya masing-masing diberi bobot sepertiga.  

Untuk perhitungan indeks pendidikan ini digunakan 

batasan minimum dan maksimum seperti tabel 2 diatas 

bahwa batas minimum angka harapan lama sekolah yaitu 0 

dan batas minimum rata-rata lama sekolah adalah 0. 

Sedangkan batas maksimum angka harapan lama sekolah 

adalah 18 dan batas maksimum rata-rata lama sekolah adalah 

15.  

c) Standar  Hidup Layak 

Dalam cakupan luas, standar hidup layak 

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh 

penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.
68

 

Indeks ini menunjukan berapa sesungguhnya tingkat 
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kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya hingga mereka mampu menjalankan 

kehidupan ini secara layak.
69

 

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya 

beli), UNDP menggunakan GNP riil yang disesuaikan.
70

 

PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per 

kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.
71

 Rata-rata 

pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, 

dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota.  

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru 

menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas 

merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-

makanan.
72

 Metode penghitungan paritas daya beli  

menggunakan Metode Rao. Dalam perhitunganya, digunakan 

batasan minimum dan maksimum seperti yang dijelaskan 

pada tabel 2. Batasan minimum standar layak hidup adalah 

sebesar 1.007.436 sedangkan batasan maksimumnya adalah 

sebesar 26.572.352.
73
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2. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Pengertian Kemiskinan 

Poverty is a human development problem in developing 

countries.
74

 Kalimat tersebut diambil dari abstrak dalam sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Chriswardani Suryawati pada tahun 

2005. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu 

melekat dengan kehidupan sehari-hari pada Negara terbelakang 

maupun berkembang. Bahkan dalam Negara maju pun merupakan 

permasalahan yang pelik untuk diselesaikan. Ada beberapa 

pengertian kemiskinan menurut para ahli sebagai berikut : 

1) Menurut Shirazi dan Pramanik kemiskinan didefinisikan sebagai 

situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka 

tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang nyaman.
75

 

2) Al-Ghozali mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri.
76

 

3) Kemiskinan menurut World Bank di definisikan sebagai 

“Poverty is pronounced deprivation in well-being” yang 
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bermakna kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan.
77

 

Berdasarkan penjelasan di atas, kemiskinan merupakan suatu 

keadaan yang dihadapi seseorang atas ketidakmampuan seseorang 

tersebut baik segi ekonomi, sosial maupun politik dalam memenuhi 

kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai kesejahteraan. 

Kesejahteraan merupakan tujuan akhir bagi setiap Manusia di muka 

bumi ini. Kesejahteraan diartikan sebagai Falah yaitu kebahagiaan 

yang hakiki di dunia maupun akhirat.
78

 

Dalam kehidupan nyata, secara umum kemiskinan dapat 

dibagi menjadi 4 yaitu :
79

 

1) Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di 

bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan 

dan pendidikan.  

2) Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas 

garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan 

masyarakat sekitarnya. 

3) Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau 

sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki 

tingkat kehidupannya. 

4) Miskin struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena 
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rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu 

sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung 

pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan 

suburnya kemiskinan. 

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang 

mampu membahayakan akhlak, keluarga dan juga masyarakat.
80

 

Kemiskinan akan menyebabkan kerukunan antar penduduk kaya 

dengan penduduk miskin. Masalah ini salah satu yang menyebabkan 

ketimpangan penduduk. Bahkan kemiskinan dapat menyebabkan 

seseorang masuk kedalam kekufuran.  

Rasulullah SAW. Bersabda dalam hadistnya yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud :
81

  

 ُُ ٌِ َيالٍِك َرِِضَ اَّلل َخَْ ْ نَِس ة
َ
ٌْ أ قَاَل رَُشُْل اَّلل ًصَّلَّ اَّلل َغوَيُِْ  :قَاَل  ,َخ

َن ُزْفًرا  ْْ ْن يَُس
َ
 وََشوَّى ََكَد اهَْفْقُر أ

Artinya :” Dari Anas bin Malik r.a. berkata : Rasulullah SAW  

bersabda kefakiran mendekati kekufuran. 

Menurut Manawy antara kekafiran dan kekufuran 

mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran 

merupakan satu langkah menuju kekafiran.
82

 Kemiskinan akan 

menimbulkan iri dengki orang miskin dengan orang kaya, sedangkan 

iri dengki mampu melenyapkan kebaikan.  

Kenyataan pada zaman sekarang ini, banyak yang menjual 
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imanya untuk sesuap nasi. Dengan memanfaatkan kemiskinan, 

banyak orang melakukan misi untuk menyesatkan umat Islam. 

Keadaan ini mengharuskan seseorang untuk menjauhi kemiskinan 

dengan cara bekerja sekaligus tugas pemerintah untuk mengatasi 

kemiskinan melalui pemerataan distribusi ekonomi. 

b. Penyebab Kemiskinan 

Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses 

penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu :83 

1) Pelestarian Proses Kemiskinan Proses pemiskinan yang 

dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan 

diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya 

justru melestarikan. 

2) Pola Produksi Kolonial Negara ekskoloni mengalami 

kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi 

marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala 

besar dan berorientasi ekspor. 

3) Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Adanya unsur 

manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan, seperti 

manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan 

produktivitas. 

4) Kemiskinan terjadi karena siklus Alam. Misalnya tinggal di 

lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir 
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tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak 

memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus. 

5) Peminggiran Kaum Perempuan. Dalam hal ini perempuan masih 

dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan 

penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-

laki. 

6) Faktor Budaya dan Etnik. Bekerjanya faktor budaya dan etnik 

yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup konsumtif pada 

petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang 

konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.  

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di 

masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset 

yang dimiliki, yaitu:
84

 

1) Natural assets : seperti tanah dan air, karena sebagian besar 

masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai 

untuk mata pencaharianya. 

2) Human assets : menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat 

perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan 

maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi). 

3) Physical assets : minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas 

umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di 
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pedesaan.  

4) Financial assets : berupa tabungan (saving), serta akses untuk 

memperoleh modal usaha. 

5) Social assets : berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, 

dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan 

keputusan-keputusan politik. 

Menurut Mahmudi, dalam suatu lingkaran setan, kemiskinan 

terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi 

miskin yaitu (1) rendahnya tingkat kesehatan, (2) rendahnya 

pendapatan, dan (3) rendahnya tingkat pendidikan.
85

   

Rendahnya kesehatan akan memicu seseorang tidak mampu 

untuk mencari pekerjaan. Apabila seseorang tidak mendapat 

pekerjaan, orang tersebut tidak mendapatkan pendapatan yang 

mencukupi. Dengan rendahnya pendapatan masyarakat, akan 

menghambat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang 

berkualitas. Oleh sebab itu, masalah ini disebut sebuah lingkaran 

setan.  

c. Karakteristik atau Ciri-ciri Kemiskinan  

Beberapa ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu: (1) 

Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan, (2) Tidak 

memiliki pekerjaan tetap, (3) Pendidikan rendah bahkan 
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tidak berpendidikan, (4) Tidak memiliki tempat tinggal, (5) tidak 

terpenuhinya standar gizi minimal.
86

 

Menurut BKKBN, kriteria keluarga yang dikategorikan 

sebagai keluarga miskin adalah keluarga pra-sejahtera (pra-KS) dan 

keluarga sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi 

agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera I, yaitu 

sebagai berikut :
87

 

1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang 

dianut masing-masing. 

2) Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari 

atau lebih. 

3) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di 

rumah, sekolah, bekerja dan bepergian. 

4) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. 

5) Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti 

KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB 

modern. 

Keluarga yang dikategorikan masuk dalam keluarga pra 

sejahtera apabila tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator diatas. 

Apabila memenuhi ke lima indikator tersebut maka dikategorikan 

keluarga sejahtera I.
88

 Dengan demikian, jika ada anggota yang 
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melebihi dari kelima indikator tersebut maka kelurga tersebut 

dikategorikan keluarga yang sudah sejahtera dan dikatakan keluarga 

kaya. 

Sedangkan menurut BPS mengkategorikan karakteristik 

kemiskinan sebagai berikut :
89

 

1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang 

2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu 

murahan 

3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu 

berkualitas rendah / tembok tanpa diplester. 

4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan 

rumah tangga lain. 

5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / 

sungai / air hujan. 

7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / 

arang / minyak tanah 

8) Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali 

seminggu. 

9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10) Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari. 
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11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / 

poliklinik 

12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan 

luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh 

perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan 

dibawah Rp. 600.000,- per bulan 

13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak 

tamat SD / tamat SD. 

14) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan 

minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, 

emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 

3. Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Peran Pemerintah dalam Pembangunan 

Pada saat ini, secara universal bahwa dalam rangka mengatasi 

sifat kaku yang melekat di Negara terbelakang, pemerintah harus 

memegang peranan aktif bukan berlaku sebagai penonton pasif.
90

 

Sebuah sistem yang menyerahkan segala urusan ekonomi kepada 

swasta tidak dapat diterapkan diNegara terbelakang. Perusahaan 

swasta tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi Negara 

terbelakang tersebut. Disinilah peran pemerintah yang utama yaitu 

membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi 

tersebut. 
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Peran pemerintah dalam sebuah Negara merupakan kunci 

utama untuk membuat kebijakan dalam perekonomian. Peran 

pemerintah daerah adalah upaya dalam melaksanakan kebijakan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang didasarkan pada 

pertimbangan bahwa daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan 

standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Melalui kebijakan 

ini diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan bagi 

masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.
91

 

Dalam persepsi Islam, terkait dengan peran pemerintah maka  

basis dari peran dan fungsi pemerintah dalam kegiatan ekonomi 

adalah keadilan. Untuk itu, agar prinsip keadilan ini dapat 

direalisasikan dalam kebijakan ekonomi pemerintah, maka 

pemerintah harus dapat memahami peranya dengan baik. Menurut 

pakar ekonomi syari‟ah Prof. Ataul Huq Pramanik, peran pemerintah 

dalam perekonomian ada 3 (tiga) yaitu : 
92

 

1) Ideological Role (peran ideologi) 

2) Developmental role (peran pembangunan) 

3) Welfare role (peran kesejahteraan)  

Ketiga peran tersebut saling keterkaitan dan harus dijalankan 

oleh pemerintah. Peran ideologi terkait dengan sistem dan kebijakan 

yang dianut oleh Negara, maka peran ini berhubungan dengan 
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konsep kepemilikan harta, struktur regulasi dan kebijakan yang akan 

diambil pemerintah untuk perekonomianya. 

Peran pembangunan berarti tugas pemerintah untuk 

melaksanakan pembangunan disegala bidang baik yang berhubungan 

dengan pembangunan Manusia maupun infrastruktur Negara. Dalam 

hal ini, yang paling utama adalah pembangunan Manusia, karena 

dengan membaiknya pembangunan Manusia maka pembangunan 

yang lain akan membaik juga. Peran kesejahteraan berarti 

pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan 

bagi masyarakatnya. 

Dengan demikian, untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut 

sekurang-kurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini bisa terwujud 

melalui alokasi pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan 

Kesehatan.
93

 Dengan penduduk yang sehat akan bisa bekerja dengan 

maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan dapat 

menempuh pendidikan yang tinggi. 

b. Peran Pendidikan dan kesehatan dalam Pembangunan Manusia 

Penyediaan overhead sosial dan ekonomi di Negara 

terbelakang sebagian besar termasuk dalam kegiatan pemerintah. 

Pemberian pelayanan publik merupakan peran pemerintah sebagai 
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pengatur kebijakan publik.
94

 pelayanan publik ini sangat diperlukan 

oleh masyarakat terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan. 

Penyediaan pelayanan pendidikan sangatlah penting, hampir 

disemua Negara maju mengutamakan pendidikan sehingganya SDM 

yang baik akan menghasilkan Negara yang maju. Seperti  dikatakan 

Mydral “ untuk memulai program pembangunan nasional sambil 

membiarkan sebagian besar penduduk tetap buta huruf kelihatanya 

bagi saya akan menjadi sia-sia”.
95

 Perkataan tersebut mencerminkan 

bahwa pendidikan sangat penting dalam sebuah pembangunan. 

Ketika ada masyarakat yang masih minim akan pendidikan maka 

dikatakan pembangunan yang dilakukan akan sia-sia dan tidak 

bermanfaat. 

Menurut pandangan Islam, masalah pendidikan menjadi 

tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya, dan termasuk 

kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh 

pemerintah yang bisa dinikmati oleh publik.
96

 Pemerintah harus 

menyediakan sarana publik sehingganya publik bisa menikmatinya.  

Al-Badri juga menceritakan Imam Hazm, dalam Kitab al-

Ahkaam, beliau menjelaskan bahwa seorang imam atau kepala 

Negara berkewajiban memenuhi sarana-sarana pendidikan.
97

 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa seberapa penting peran 
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pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan sehingga 

masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana tersebut. Bentuk 

sarana tersebut bisa berupa tempat pendidikan, lembaga maupun 

berupa subsidi pendidikan melalui beasiswa bagi siswa kurang 

mampu. 

Adapun sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan juga 

salah satu kebutuhan pokok yang dapat perhatian oleh Islam. Karena 

jika pemenuhan kesehatan masyarakat terpenuhi dengan mudah, 

maka hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan.
98

  

Selain itu, kesehatan merupakan salah satu dasar kebutuhan 

masyarakat. Oleh karena itu, kesehatan adalah hak bagi setiap warga 

masyarakat yang dilindungi Undang-undang Dasar. Perbaikan 

pelayanan kesehatan merupakan suatu investasi SDM untuk 

mencapai masyarakat yang sejahtera (welfare society).
99

  

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penyediaan serta 

perbaikan pelayanan publik terutama sektor pendidikan dan 

kesehatan harus menjadi titik fokus pemerintah sehingga dapat 

menghasilkan masyarakat yang sejahtera. Islam maupun 

konvensional sangat menyarankan pemerintah untuk menyediakan 

dan memberikan sarana pelayanan bagi sektor pendidikan dan 

kesehatan. Dengan terwujudnya kesejahteraan maka akan 
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mengurangi kemiskinan begitu juga sebaliknya. 

4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

a. Pengertian Distribusi Pendapatan 

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam 

sebuah pembangunan. Ketika kesejahteraan tercapai pembangunan 

suatu Negara menjadi membaik. Namun kesejahteraan tidak semata-

mata hanya didasarkan pada tolak ukur besarnya pendapatan 

Nasional dan pendapatan per kapita saja, namun juga bagaimana 

pendapatan Nasional itu didistribusikan dengan merata. Ini adalah 

masalah keadilan.
100

 

Distribusi pendapatan Nasional adalah mencerminkan merata 

atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu Negara di 

kalangan penduduknya.
101

 Taylor mendefinisikan ketimpangan 

berhubungan mengenai tentang jurang antara mereka yang kaya dan 

miskin.
102

  

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan maupun 

meratanya distribusi pendapatan dalam suatu daerah sehingga 
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pembangunan daerah tersebut buruk ataupun baik sesuai dari hasil 

distribusi pendapatan tersebut. 

Distribusi pendapatan selalu berhubungan dengan prinsip 

keadilan dalam Ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan pemerintah 

selalu berlaku adil kepada masyarakatnya. Menurut Antonio, pada 

dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yaitu distribusi 

secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem 

distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.
103

  

Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, berlangsung 

melalui proses ekonomi, diantaranya gaji bagi para pekerja, biaya 

sewa tanah serta alat produksi lainya dan lain sebagainya.
104

 Pada 

sistem ini, sesuai dengan yang berkaitan dengan semua mekanisme 

pasar yang berlaku disuatu Negara, bahkan semua yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban pekerja dan juga atasan sebuah 

perusahaan maupun usaha dalam bentuk apapun. 

Sistem distribusi kedua, berdimensial sosial. Islam 

menciptakanya untuk memastikan keseimbangan pendapatan 

masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam 

proses ekonomi karena yatim piatu, jompo maupun cacat.
105

 Pada 

sistem ini, Islam lebih menekankan pada prinsip keadilan antar umat 

sehingga menciptakan kemaslahatan bagi umat.  
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Islam menciptakan distribusi pendapatan ini berjalan lancar 

dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Keindahan lain bentuk 

sistem distribusi Islam adalah warisan. Dengan warisan, Islam ingin 

memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak bertumpu pada 

seorang saja, tapi semua kerabat bisa merasakanya.
106

 Melalui sistem 

warisan, harta yang dimilki seseorang dapat didistribusikan secara 

merata sehinga tidak ada kesenjangan antar anggota keluarga bahkan 

kerabat jauh yang masih ada hubungan keluarga masih bisa 

merasakanya. 

Sistem distribusi ini sebagai prinsip keadilan ini harus 

diperankan oleh Negara terhadap masyarakat meliputi seluruh aspek 

kehidupan, mulai dari Agama, Pendidikan, Kesehatan, Hukum, 

Politik, hingga ekonomi.
107

 Sebagaimana firman Allah SWT. dalam 

Al-Qur‟an Surat an-Nahl (16) ayat 90 sebagai berikut :
 108

 

َ ٱإِنَّ  ِ  َّللَّ ُمُر ة
ۡ
ٌِ ٱوَ  ۡهَػۡدلِ ٱيَأ ٌِ  ۡهُقۡرََبَٰ ٱِإَويَخآيِٕ ذِي  ۡۡلِۡخَسَٰ َََۡهَٰ َغ  ۡهَفۡدَشآءِ ٱَوَي

ََمرِ ٱوَ  ًُ
ۡ ِۚ ٱوَ  ل ُروَن  ۡۡلَۡغِ   ٩٠يَِػُظُسۡى هََػوَُّسۡى حََذلَّ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran”. 

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT menegaskan untuk 

berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakan, yakni 
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perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi diantara masyarakat.
109

 

Semua itu menjelaskan bahwa apabila distribusi pendapatan tidak 

merata akan mengakibatkan keadaan yang sangat fatal dan akan 

mengakibatkan permusuhan antar masyarakat dan mengakibatkan 

tingginya kriminalitas. 

b. Teknik Penghitungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.
110

 Untuk 

mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui 

apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat digunakan 

alat ukur sebagai berikut : 

1) Kurva Lorenz 

Kurva Lorenz adalah kurva yang menghubungkan antara 

kelompok populasi (sumbu horizontal) dengan kelompok 

pendapatan (sumbu vertikal), sehingga dapat diketahui proporsi 

pendapatan yang dinikmati oleh kelompok populasi tertentu.
111

 

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan 

Nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. 

Sumbu vertikal adalah persentase output  Nasional atau 

pendapatan Nasional, angka-angkanya akumulatif. Sumbu 

horizontal menggambarkan persentase jumlah keluarga. Angka-
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angka sumbu horizontal juga akumulatif.
112

 Sumbu horizontal 

membagi distribusi jumlah keluarga menjadi lima, masing-

masing 20% kelompok keluarga paling miskin hingga dengan 

20% keluarga paling kaya. Kurva ini pada sisi tegaknya 

melambangkan persentase kumulatif pendapatan, sedangkan sisi 

datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. 

Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur 

sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal 

maka kesenjangan akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, 

semakin menjauh dengan garis diagonal maka kesenjangan akan 

semakin besar.
113

 

Berdasarkan keterangan diatas bahwa keadaan kurva 

lorenz menggambarkan atau menyiratkan keadaan daripada 

kondisi distribusi pendapatan suatu daerah. Semakin lurus maka 

semakin kecil kesenjangan yang terjadi. Semakin melengkung 

maka akan semakin besar kesenjangan yang terjadi di suatu 

daerah. 
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Kurva Lorenz 

Gambar 2 

Kurva Lorenz 

2) Indeks atau Rasio Gini 

Indeks atau rasio gini ialah pendekatan langsung 

terhadap ukuran ketidakmakmuran, memuat perbedaan antara 

setiap pasangan pendapatan yang sejauh ini merupakan ukuran 

ketidakmerataan ekonomi yang paling poluler. Indeks gini ini 

merupakan alat ukur yang sering dipakai sebagai indikator 

ketimpangan.
114

 Gini rasio biasanya dihubungkan dengan kurva 

Lorenz.  

Areal kurva lorenz yang dihitung adalah areal yang 

dibatasi garis diagonal OB dan garis lengkung OB (areal C). 

Jika distribusi pendapatan adil sempurna maka areal tersebut 
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tidak ada (luasnya nol), angka koefisien gininya nol.
115

 Pada 

kurva lorenz garis lengkung sangat berpengaruh. Semakin 

melengkung menjauh dari garis diagonal maka nilai gini nya 

semakin mendekati nilai 1. Begitu juga sebaliknya, semakin 

dekat dengan garis diagonal maka akan semakin mendekati nilai 

0 atau perfect equality. 

Nilai indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. 

Nilai 0 menunjukan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara 

merata terhadap seluruh unit masyarakat (perfect equality), 

sedangkan nilai 1 berarti seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh 

satu orang atau satu unit saja pada keseluruhan distribusi 

(perfect inequality).
116

 

Nilai ketimpangan yang rendah mempunyai nilai indeks 

gini sebesar 0,4 atau dibawahnya. Ketimpangan yang tinggi 

apabila mempunyai indeks gini diatas 0,4 dalam distribusi.
117

 

Semakin kecil persentasenya maka semakin menuju kedistribusi 

pendapatan adil sempurna. Semakin mendekati nilai 1 maka 

semakin menjauh dari nilai sempurna. 

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio 

adalah :
118

 

                                                           
115

 Prathama Rahardja, Mandala Manurung, Op.Cit, h. 247 
116

 Mudrajad Kuncoro, Op.Cit, h. 99 
117

 Ibid 
118

 Badan Pusat Statistik, Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia tahun 

2011 (Jakarta : CV. Nario Sari, 2012), h. 37  

49 



 

 

50 

    ∑            −  

 

   

 

Keterangan : 

G = Gini Ratio 

fPi = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i 

Fci  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam 

kelas pengeluaran ke-i 

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam 

kelas pengeluaran ke (i-1) 

5. Hubungan Garis Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan Indeks Pembangunan 

Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Hubungan Garis kemiskinan dengan IPM dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Kemiskinan dan IPM sangat berhubungan satu sama lain. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang penyebab kemiskinan 

yang menurut Mahmudi bahwa ada tiga poros utama yang 

menyebabkan kemiskinan, yaitu : 1) rendahnya tingkat kesehatan; 2) 

rendahnya pendapatan; dan 3) rendahnya tingkat pendidikan.
119

 

Hubungan tersebut jelas bahwa penyebab kemiskinan merupakan 

bagian dari indikator IPM itu sendiri, mulai dari kesehatan sampai 

pendidikan. Indikator ini sangat berkaitan satu sama lain.  

Keterkaitan tersebut telah dibuktikan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Achmad Sjafii bahwa peningkatan IPM berpengaruh 

terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan kualitas modal 
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Manusia. Peningkatan modal Manusia salah satunya dengan 

meningkatkan nilai IPM.
120

 

 Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang 

mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan 

juga masyarakat. Islam menganggapnya sebagai sebuah musibah 

sehingganya menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari 

kemiskinan.
121

 Kemiskinan sesuatu yang dapat mendekatkan diri 

kepada kekufuran. Negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang 

tinggi akan menghambat Negara tersebut mencapai kemaslahatan 

umat. Salah satu tolak ukur kesejahteraan tersebut dengan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Menurut Adi Widodo, Waridin, dan  Johanna Maria K, dalam 

penelitianya menerangkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak bisa 

langsung berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, namun 

harus ada pelantara IPM sebagai mediatornya.
122

 Ipm disini sebagai 

media untuk mengatasi masalah kemiskinan. Karena penyebabnya 

adalah rendahnya pendidikan dan kesehatan maka solusinya adalah 

dengan meningkatkan kualitas SDMnya terlebih dahulu dengan cara 

meningkatkan nilai IPM. 
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Pendidikan menjadi solusi dalam masalah kemiskinan. 

Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang sehingganya 

dapat meningkatkan kualitas SDM. Kesehatan juga merupakan 

kebutuhan pokok yang mendapat perhatian oleh Islam. Karena jika 

pemenuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah 

maka hal ini akan berimbas pada kualitas SDM sehingganya 

masyarakat dapat mencari pekerjaan untuk meningkatkan 

pendapatan.
123

 Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka 

akan dapat memenuhi kebutuhanya sehari-hari dan keluar dari 

lingkaran kemiskinan. 

b. Hubungan Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan 

Kesehatan) dengan IPM dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam suatu hadits, Rasulullah Saw. bersabda bahwa “kaum 

Muslimin berserikat pada tiga hal, yaitu padang rumput, air dan 

api” (HR. Abu Daud). Hadits ini memberikan gambaran bahwa ada 

tiga sumber daya alam yang pengelolaanya tidak bisa diberikan 

kepada individual, melainkan harus dikelola oleh Negara. Ketiga 

sumber tersebut adalah sumber daya kehutanan, sumber daya air dan 

sumber daya energi. 

Menurut pandangan Islam, masalah pendidikan menjadi 

tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya, dan termasuk 

kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh 

pemerintah yang bisa dinikmati oleh publik, begitu juga dengan 
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pelayanan kesehatan.
124

 Dengan terwujudnya pelayanan publik akan 

dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam arti dapat 

meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia.  

Al-Badri juga menceritakan Imam Hazm, beliau menjelaskan 

bahwa seorang imam atau kepala Negara berkewajiban memenuhi 

sarana-sarana pendidikan.
125

 Adapun sesuatu yang berhubungan 

dengan kesehatan juga salah satu kebutuhan pokok yang dapat 

perhatian oleh Islam. Karena jika pemenuhan kesehatan masyarakat 

terpenuhi dengan mudah, maka hal ini akan berimplikasi pada 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kemajuan 

pembangunan secara keseluruhan.
126

  

Dengan terpenuhinya saran publik terutama disektor 

pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan mutu Sumber Daya 

Manusia. Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang 

mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah 

harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan 

untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan 

jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah 

melalui pengeluaran pemerintah. 

Hasil penelitian Adi Widaodo, Waridin, dan Johanna Maria 

K, menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan 

dan kesehatan berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan 
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Manusia sehingganya juga akan mempengaruhi pengentasan 

kemiskinan.
127

  

Selain itu sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian 

daripada indikator utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan 

Manusia sehingganya ketika peningkatan pelayanan publik disektor 

pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan nilai Indeks 

Pembangunan Manusia juga. 

c. Hubungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan IPM 

dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Perspektif ekonomi Islam menyatakan munculnya konsep 

pemikiran tentang keadilan distributif dilatarbelakangi oleh 

kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang telah ada tidak mampu 

mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban.
128

 

Teori yang telah disusun oleh para ahli banyak yang bisa mengatasi 

masalah distribusi pendapatan. 

Dalam permasalahan distribusi, pemerintah memiliki posisi 

yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena 

menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban 

seluruh agen ekonomi.
129

 Pemerintah sebagai regulator utama dalam 

proses distribusi pendapatan diharuskan berbuat adil sehingga 

terwujud distribusi pendapatan yang merata.  
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Keadilan distribusi tidak hanya tanggung jawab pemerintah 

namun masyarakat juga berkewajiban untuk mewujudkanya. Dengan 

menyadari bahwa setiap individu membutuhkan individu lainya, 

sehingga Manusia menjadi makhluk individu sekaligus makhluk 

sosial.
130

  Peran masyarakat dalam pemerataan distribusi ini melalui 

kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infak dan juga 

sedekah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rama Nurhuda, M. R. 

Khairul Muluk, dan Wima Yudo Prasetyo bahwa dari keempat 

variabel bebas tersebut bahwa dua diantaranya berpengaruh negatif 

yaitu variabel PAD dan IPM sedangkan variabel yang lainya yaitu 

PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya karena tidak 

memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik.
131

 Indeks Pembangunan 

Manusia mempengaruhi pemerataan distribusi pendapatan begitu 

juga sebaliknya ketika distribusi pendapatan merata maka akan 

meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia. 

B. Penelitian-Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza dalam jurnalnya 

yang berjudul “ Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja 

Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-

2009” bahwa variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah Indeks 
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Pembangunan Manusia sedangkan variabel bebasnya terdiri dari Kemiskinan, 

pertumbuhan ekonomi, dan Belanja Daerah. Hasil dari regresi yang 

ditunjukkan dalam penelitiannya menunjukan pengaruh dari variabel-variabel 

antara kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah 

adalah negatif sedangkan pada sisi yang lain menunjukan bahwa Hubungan 

Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah adalah positif. Artinya untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pemerintah harus menurunkan 

Kemiskinan dan pada sisi lain pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah 

harus ditingkatkan. 
132

 

Adi Widodo, Waridin, dan  Johanna Maria K, dalam penelitianya 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor 

Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui 

Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”  bahwa 

variabel yang terikat pada penelitian ini adalah Kemiskinan dan variabel 

bebasnya adalah pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan 

sedangkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel Intervening yang 

fungsinya untuk memediasi antara variabel dependen dengan independen.
133

 

Hasil studi menunjukan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik 

tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara 

bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat 

mempengaruhi kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri 
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sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus 

berinteraksi dengan variabel lain (variabel IPM). Hal ini juga diperkuat 

dengan hasil studi yang menunjukan bahwa selain berperan sebagai variabel 

pure moderator, yaitu sebagai mediasi untuk menghubungkan pengeluaran 

pemerintah dengan pengentasan kemiskinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, 

dan Wima Yudo Prasetyo yang berjudul “Analisis Ketimpangan 

Pembangunan (studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)” bahwa 

variabel yang terikat pada penelitian ini adalah Ketimpangan pembangunan 

sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah PDRB, PAD, DAU dan IPM. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dari keempat variabel bebas tersebut 

bahwa dua diantaranya berpengaruh negatif yaitu variabel PAD dan IPM 

sedangkan variabel yang lainya yaitu PDRB dan DAU tidak diketahui 

pengaruhnya karena tidak memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik. Artinya 

ketika ingin mengurangi ketimpangan pembangunan maka harus 

meningkatkan nilai IPM begitu  juga pada PAD.
134

 

C. Kerangka Pikir 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikenal dengan Human 

Development Index. Dimana indikator ini digunakan sebagai indikator dalam 

mengukur kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat 

perkembangan Manusia, kemudian perlu ditambahkan bahwa nilai IPM yang 

tinggi salah satu komponen yang menunjukkan keberhasilan pembangunan 
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ekonomi.  

Pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

keberhasilan pembangunan ekonomi, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Selanjutnya menurut Denni Sulistio Mirza dalam judul penelitiannya 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan Manusia 

yaitu Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah, dimana hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif sedangkan 

pertumbuhan ekonomi dan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap IPM.
135

 Lebih lanjut Adi Widodo, Waridin, 

dan  Johanna Maria K, yang meneliti mengenai pengaruh pengeluaran 

pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan 

kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia menunjukan bahwa 

pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap pengentasan kemiskinan, namun pengeluaran 

pemerintah tersebut dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan apabila 

pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembangunan Manusia.
136

 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam melakukan penelitian 

mengenai IPM khususnya di Lampung maka variabel yang akan di ukur, 

yaitu: Garis kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi 

pendapatan. Alasannya dalam pemilihan variabel penelitian ini adalah 
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berdasarkan penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

adalah Peneliti menggunakan pandangan perspektif Ekonomi Islam. Oleh 

karena itu, penelitian ini menguji pengaruh garis kemiskinan, pengeluaran 

pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM di tinjau 

dari perspektif Ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari kerangka pikir yaitu 

sebagai berikut : 

Skema  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Skema Kerangka Pikir 

 

D. HIPOTESIS 

Berdasarkan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan 

maka yang menjadi hipotesis yaitu sebagai berikut : 

Ho1 : tidak Adanya pengaruh garis kemiskinan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung. 

H1 : adanya pengaruh garis kemiskinan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung. 

Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan (X3) 

 

Pengeluaran Belanja 

bidang (X2) 

Garis Kemiskinan 

(X1) 

 
Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

(Y) 
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Ho2 : tidak Adanya pengaruh bahwa Pengeluaran Pemerintah bidang 

pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Lampung. 

H1 : adanya pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan 

dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Lampung. 

Ho3 : tidak adanya pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung. 

H1 : adanya pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan 

secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode Penelitian yang 

dapat diartikan sebagai metode Penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme
137

, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen Penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.
138

 

Penelitian di lakukan pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) 

Lampung. Penetapan Daerah Penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan untuk memudahkan penulis mengumpulkan data yang 

diperlukan, serta waktu, biaya  dan tenaga dapat dihemat seefisien 

mungkin.  

2. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu 

Penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk 

menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang 
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lain
 
dan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian 

secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau Daerah 

tertentu. Sebab dalam Penelitian ini memberikan gambaran tentang 

pengaruh garis kemiskinan, pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan dan kesehatan dan ketimpangan distribusi pendapatan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung. Selain 

itu, Peneliti juga menggunakan Penelitian kepustakaan (library reseach). 

Penelitian kepustakaan adalah Penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil Penelitian terdahulu
139

 mengenai  Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dan faktor-faktornya. 

B. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan data-data 

yang penyajiannya dalam bentuk angka yang secara sepintas lebih mudah 

untuk di ketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan yang lainya. Untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam Penelitian ini, 

penulis menggunakan data sekunder.  

Data sekunder yaitu sumber yang didapat secara tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.
140

 Dengan kata lain, data sekunder didapat dari dokumen-

dokumen atau penelitian-penelitian terdahulu yang datanya sudah tersusun. 
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Data sekunder yang digunakan bersumber dari beberapa publikasi yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung khususnya data tahun 

2010 sampai dengan tahun 2015. Pengambilan sumber data dari BPS karena 

lembaga tersebut merupakan lembaga survei yang Independen dan obyektif. 

Data yang diteliti meliputi garis kemiskinan, pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan dan kesehatan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jenis data yang digunakan adalah data 

time series periode tahun 2010 s/d 2015.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 

Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung pada subjek Penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan 

berupa catatan harian, koran, dan referensi lainya.
141

  

Penulis dalam membuat skripsi ini melakukan pengumpulan data 

dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu melalui pengumpulan beberapa data 

penting seperti jurnal, artikel yang telah dipublikasikan. Tahap kedua yaitu 

dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dalam analisa 

Penelitian. Sumber data yang diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, serta sumber-sumber lain yang 

berhubungan dengan Penelitian ini, yang disampaikan melalui media cetak. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan mencatat 
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langsung, mengcopy dan mendownload dari sumber website yang 

bersangkutan.  

D. Variabel dan Definisi Operasional Penelitian 

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu 

yang digunakan oleh Peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) 

construct menjadi variabel Penelitian yang dapat dituju. Kerlinger 

menyatakan bahwa variabel adalah kontruk (Contructs) atau sifat yang akan 

di pelajari.
142

 Sehingga memungkinkan Peneliti yang lain untuk melakukan 

replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba 

mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. 

1. Variabel Bebas (variabel independen) (X). Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau 

timbulnya variabel dependen ( terikat ), variabel ini sering disebut  

variabel stimulus, predictor, antecedent.
143

 Dalam hal ini variabel 

bebasnya yaitu garis kemiskinan, pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan dan kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Prof. 

Simon Kuznets dalam kuliahnya pada peringatan nobel mendefinisikan 

pertumbuhan penduduk sebagai kenaikan jangka panjang dalam 

kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis 

barang-barang ekonomi kepada penduduknya.
144

 

                                                           
142

 Ibid h. 38 
143

 Ibid h. 39 
144  

M.L Jh.ingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),  

h. 57 

64 



 

 

2. Variabel Terikat (variabel dependen) (Y). variabel terikat atau sering di 

sebut  dengan variable output, kriteria, konsekuensi merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel  

bebas.
145

 Dalam Penelitian ini variabel terikatnya yaitu Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu tolak ukur untuk 

mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu Negara atau Daerah.
146

 

Tabel 3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Garis 

kemiskinan 

( X1 ) 

Garis kemiskinan adalah 

representasi dari jumlah rupiah 

minimum yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok 

minimum makanan yang setara 

dengan 2100 kilo kalori per 

kapita per hari dan kebutuhan 

pokok bukan makanan. 

1. Garis kemiskinan 

di Desa 

2. Garis kemiskinan 

di Kota 

Pengeluaran 

Daerah  

( X2 ) 

Pengeluaran Daerah merupakan 

semua pengeluaran pemerintah 

Daerah khususnya di bidang 

pendidikan dan kesehatan pada 

suatu periode anggaran. 

1. Pengeluaran 

Daerah di bidang 

pendidikan dan 

kesehatan (PDRB) 

Ketimpangan 

distribusi 

ekonomi   

( X3 ) 

Ketimpangan distribusi ekonomi  

Adalah perbedaan proporsi 

pendapatan antar kelompok 

masyarakat  

Indeks gini 

(frekuensi 

pengeluaran 
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penduduk)  

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

( Y ) 

Indeks Pembangunan Manusia 

adalah suatu konsep dimana 

konsep ini mencoba 

menggabungkan antara indeks 

harapan hidup, indeks 

pendidikan dan indeks daya beli. 

1. Indeks angka 

harapan hidup 

2. Indeks pendidikan 

3. Indeks daya beli 

4. Kesejahteraan 

masyarakat 

Sumber : data BPS Pusat 

E. Teknik Analisis Data 

1. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian 

menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat 

gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis 

pengaruh antar variabel. Penggunaan analisis daskriptif ini ditujukan 

untuk mengetahui gambaran pengaruh garis kemiskinan, pengeluaran 

pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

2. Uji Asumsi Klasik  

Agar pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tidak bisa 

atau bahkan menyesatkan, maka perlu digunakan uji asumsi klasik. 

 

 



 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal.
147

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya 

dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. 

Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kolmogrov smirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya 

data yang digunakan. Uji kolmogrov smirnov adalah uji beda antara 

data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.  

b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen).
148

 Apabila terjadi kolerasi antara variabel bebas, maka 

terdapat problem multikolineritas (multiko) pada model regresi 

tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolineritas 

adalah koefisien korelasi antar variabel independent haruslah lemah 

dibawah 0,05 Jika korelasi kuat maka terjadi problem 

multikolineritas.
149

  

Ada beberapa metode dalam uji multikolinieritas, yaitu 

sebagai berikut : 
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1) Dengan melihat nilai tolerance dan inflation factor (VIF) pada 

model regresi. 

2) Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual 

(r
2
) dengan nilai determinasi secara serentak (R

2
). 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi  bertujuan untuk  menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya).
150 

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada 

data time series (runtut waktu). Beberapa yang sering digunakan 

adalah uji durbin watson, uji dengan run test dan jika data observasi 

diatas 100 data sebaiknya menggunakan uji lagrange Multiplier. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi yang 

muncul karena observasi yang berurutan  sepanjang waktu  berkaitan  

satu sama lainya.  

d. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk  menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance  dan residual  

satu pengamatan  yang lain. Jika variance  dan  residual  satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka di sebut  

homoskedastisitas dan jika berbeda  disebut heteroskedastisitas.
151

 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 
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terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi adanya atau 

tidaknya heteroskedatisitas dapat di ketahui dengan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu  pada grafik  scaterplot  antara nilai prediksi  

variabel terikat (ZPRED)  dengan residualnya  (SRESID) dimana 

sumbu Y  adalah Y yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah  

Residual  (Y prediksi – Y sesungguhnya).  

3. Regresi Linier Berganda 

Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

menggunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel 

yang ada dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square).
152 

Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan 

menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear berganda. 

Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan 

dalam fungsi sebagai berikut:    

Y = f (X1,X2,X3)………………………………………………  1  

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan kedalam model 

persamaan linear berganda (multiple regression) dengan spesifikasi model 

sebagai berikut:                      

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Dimana: 

Y  : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

a  : Bilangan konstanta 
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b1-b3 : Koefisien regresi  

X1  : Garis kemiskinan 

X2  : Pengeluaran pemerintah 

X3  : Ketimpangan distribusi pendapatan 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji F Statistik 

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :  

Ho : b1 = 0 ………………………( tidak ada pengaruh) 

Ha : b1 ≠ 0……………………….( ada pengaruh)  

   

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung 

dengan F-tabel. Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak artinya 

variabel dependen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen. Dan jika F-hitung < F-tabel maka Ho diterima artinya 

variabel Independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi 

variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus : 

                   R
2
/ = K – 1 

F – hitung  =       

             1 – (R
2
)/ = (n – K) 

 

Di mana : 

R
2
 = Koefisien determinasi 

k   = Jumlah variable independen 

n   = Jumlah sampel 

b. Uji t Statistik 

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang betujuan untuk 

mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau 
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tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

independen lainnya konstan. Dalam uji t ini digunakan perumusan 

bentuk hipotesis sebagai berikut  

Ho : bi = b  

H1 : bi ≠ b 

Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke I nilai 

parameter hipotesis dan biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada 

pengaruh variabel X terhadap Y. pengujian dilakukan melalui uji-t 

dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Analisis Perkembangan Garis Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Lampung Tahun 2010-2015 

Pembangunan Manusia merupakan sebuah paradigma pembangunan 

yang menempatkan Manusia sebagai fokus sasaran sekaligus penggerak 

aktivitas dengan seluruh kegiatan pembangunan yaitu tercapainya 

peningkatan kualitas atas Sumber Daya Manusia (SDM) guna memperoleh 

pendapatan untuk mencapai hidup yang layak, melalui peningkatan mutu 

pendidikan dan  peningkatan derajat kesehatan agar dapat mempengaruhi laju 

pertumbuhan garis kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur 

laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat kemiskinan serta tingkat 

pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diukur dari garis 

kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, dan 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

Sebelum dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) maka terlebih dahulu akan disajikan analisis 

perkembangan dengan variabel yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar perubahan naik/turunya garis kemiskinan, 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, dan ketimpangan 

distribusi pendapatan dalam 6 tahun terakhir (tahun 2010 s/d tahun 2015). 



 

 

Berikut ini akan disajikan perkembangan garis kemiskinan untuk 

tahun 2010 s/d tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel 4 yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 4 

Perkembangan Garis Kemiskinan Tahun 2010 s/d 2015 

 

Tahun 
Garis kemiskinan Perubahan 

(ribuan)  (%) 

2010 202.414 - 

2011 234.073 15,64 

2012 263.087 12,39 

2013 295.395 12,66 

2014 318.821 7.93 

2015 356.771 11,90 

Rata-rata peningkatan (%) 12,10 

Sumber : Data diolah dari BPS Provinsi Lampung tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4 tersebut menjelaskan bahwa garis kemiskinan 

setiap tahunya selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Jika 

dikalkulasikan rata-rata kenaikan sebesar 12,10% dalam setiap tahunya. 

Kenaikan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 15,64%. 

Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Lampung mangalami inflasi yang 

tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2012 

persentase kenaikan mengalami penurunan yaitu sebesar 12,39% walaupun 

selalu mengalami kenaikan namun tidak sebesar tahun 2011. Hal ini juga 

dipicu oleh inflasi yang mulai menurun juga pada tahun tersebut. Pada tahun 

2013 persentase kenaikan garis kemiskinan naik kembali walaupun tidak 
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terlalu besar yaitu sebesar 12,66% lebih besar dari tahun sebelumnya. 

Kenaikan ini sejalan dengan naiknya tingkat inflasi pada tahun tersebut. Hal 

ini dapat dilihat perkembangan inflasi pada tahun 2011 s.d 2013 pada grafik 

berikut ini : 

 

Gambar 4 

Grafik Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung  

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa inflasi Lampung yang 

diwakili Bandar Lampung selalu mengalami naik dan turun secara fluktuatif, 

sehingga mempengaruhi naik turunya persentase kenaikan garis kemiskinan 

provinsi Lampung. Kenaikan yang paling rendah terjadi pada tahun 2014 

yaitu sebesar 7,93% dikarenakan pada tahun ini mengalami penurunan inflasi 

yang tinggi. Meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 11,90% sejalan 

dengan naiknya tingkat inflasi pada tahun tersebut.   

Kemudian akan disajikan perkembangan pengeluaran pemerintah 

dibidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2010 s/d tahun 2015 yang 

dapat disajikan melalui tabel 5 berikut ini :  
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Tabel 5 

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan 

Kesehatan Tahun 2010 s/d Tahun 2015 

Tahun 

pengeluaran pemerintah dibidang 

pendidikan dan kesehatan (ribuan) Perubahan (%) 

2010 6.095.620 - 

2011 7.033.011 6,83 

2012 8.166.524 7,13 

2013 8.760.443 6,99 

2014 9.476.219 6,84 

2015 10.567.174 6,90 

Rata-rata peningkatan (%) 6.93 

Sumber : Data diolah dari BPS Provinsi Lampung, tahun 2016 

Dari tabel 5 tersebut menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD untuk tahun 

2010 s/d tahun 2015 mengalami kenaikan. Jika dikalkulasikan menunjukkan 

bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan 

meningkat sebesar 6,93% pertahun. Hal ini disebabkan karena salah satu 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah meningkatkan 

kesejahteraan melalui pemberian pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat 

yang kurang mampu. Disetiap tahunya pemerintah mengeluarkan dana untuk 

pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Melalui 

peningkatan pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan dan 

kesehatan diharapkan dapat meningkatkan mutu masyarakat untuk mencapai 

kehidupan yang layak hidup tentunya dengan meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 
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Selanjutnya akan disajikan perkembangan ketimpangan distribusi 

pendapatan dengan IPM untuk tahun 2010 s/d tahun 2015 yang dapat dilihat 

melalui tabel 6 sebagai berikut : 

Tabel 6  

Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan IPM Tahun 

2010 s/d tahun 2015 

Tahun 
Ketimpangan 

Perubahan 

(%) 

IPM 
Perubahan 

(%) 
Distribusi (%) 

Pendapatan (%)  

2010 0.36 - 63.71 - 

2011 0.37 0,01 64.20 0,49 

2012 0.36 -0,01 64.87 0,67 

2013 0.36 0,00 65.73 0,86 

2014 0.35 -0,01 66.42 0,69 

2015 0.38 0,03 66.95 
0,53 

Rata-rata peningkatan (%) 0,003 Rata-rata (%) 0,54 

Sumber : Data diolah dari BPS Provinsi Lampung, 2016 

Berdasarkan Tabel 6 tersebut terlihat bahwa ketimpangan distribusi 

pendapatan rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,003%, hal ini 

disebabkan karena adanya kenaikan laju inflasi selama 6 tahun terakhir. Hasil 

ini dapat dikatakan sebuah prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah 

Lampung karena dapat menekan angka ketimpangan baik di Desa maupun di 

Kota. Kenaikan yang tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu meningkat dari 0,35 

menjadi 0,38 meningkat sebesar 0,03%. Sedangkan pada tahun sebelumnya 

mengalami penurunan yang signifikan dan cenderung stabil tidak mengalami 

kenaikan yang drastis.  
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Kemudian dari hasil analisis perkembangan IPM dalam tahun 2010 

s/d tahun 2015 selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Jika dijumlah 

rata-ratakan kenaikan tersebut sebesar 0,54% pertahun. IPM Lampung 

merupakan IPM terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di 

pulau Sumatera. IPM Lampung berada di bawah provinsi Sumatera selatan, 

bahkan berada di bawah provinsi Bengkulu. Jika dilihat potensi yang ada di 

Lampung bisa lebih unggul dibandingkan dengan provinsi lain terutama yang 

ada di Sumatera. Seperti penghasil gula terbesar, tapioka bahkan salah satu 

lumbung padi nasional, namun keunggulan tersebut berbanding terbalik 

dengan kualitas pendidikanya.  

B. Uji Asumsi Klasik, Analisa Regresi Linier Berganda Dan Uji Hipotesis  

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidaknya. Untuk itu data yang telah 

ada sebelumnya harus diuji agar memenuhi persyaratan normalitas, 

alat uji yang digunakan adalah uji one sample kolmogrov-smirnov. 

Data dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas 

dengan kolmogrof-smirnov terhadap nilai residual dari persamaan 

regresi disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 7 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 6 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation ,04099448 

Most Extreme Differences 

Absolute ,204 

Positive ,204 

Negative -,150 

Kolmogorov-Smirnov Z ,500 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,964 

         Sumber : data diolah 2017 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas dengan 

menggunakan metode one sampel komogrov-smirnov menunjukan 

bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen 

pada jumlah sampel (N) sebesar 6 adalah 0,964.  Dengan demikian, 

data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai 

residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau 0,964 > 0,05 

sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.  

b. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat terdapat 

gangguan atau tidak terhadap data di mana multkolineritas terjadi 

apabila ada korelasi antar variabel independen. Dengan demikian uji 
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ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan 

multikolinieritas. Uji ini dilakukan  dengan melihat nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dengan ketentuan harus berada dibawah 

10. Jika uji VIP tidak lulus atau masih terjadi masalah 

multikolinieritas maka dapat digunakan nilai koefisien determinan 

individual (r
2
) dengan cara membandingkan nilai koefisien 

determinan individual (r
2
) dengan nilai determinasi secara serentak 

(R
2
), hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 8 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,999
a
 ,999 ,997 ,06482 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,997
a
 ,994 ,992 4958,35344 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,246
a
 ,061 -,174 61375,10676 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,237
a
 ,056 -,180 1764895,524 

Sumber : data diolah 2017 
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Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas dapat diringkas 

dalam ringkasan sebagai berikut : 

Tabel 9 

Hasil Analisis Uji Multikolinieritas 

Variabel Dependen Variabel Independen 
Nilai r 

square (r
2
) 

Garis kemiskinan 

Garis kemiskinan 

Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran Pemerintah 

Distribusi Pendapatan 

Distribusi Pendapatan 

0,994 

0,061 

0,056 

Nilai R
2 

0,999  

Sumber : data diolah 2017 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tabel 9 di atas dapat 

dijelaskan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-

masing variabel independen dalam model regresi yaitu dengan 

melihat nilai r square masing-masing hasil uji secara individual dan 

nilai r square secara serentak. Hasil perhitungan r square secara 

individual yaitu antara garis kemiskinan dengan pengeluaran 

pemerintah memiliki nilai r square sebesar 0,994 < 0,999 yaitu nilai r 

square secara serentak, antara garis kemiskinan dengan ketimpangan 

distribusi pendapatan sebesar 0,061 < 0,999 yaitu nilai r square 

secara serentak serta antara ketimpangan distribusi pendapatan 

dengan pengeluaran pemerintah sebesar 0,056 < 0,999 hasil r square 

secara serentak. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

hasil uji nilai koefisien determinasi individual lebih kecil dari nilai 
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determinansi secara serentak artinya tidak terjadi masalah 

multikolinieritas pada model regresi.  

c. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada 

data time series (runtut waktu). Beberapa yang sering digunakan 

adalah uji durbin watson, uji dengan run test dan jika data observasi 

di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji lagrange Multiplier. 

Pada data ini akan digunakan uji dengan run test sebagai berikut : 

Tabel 10 

 Hasil  Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel output di atas dapat dilihat bahwa nilai 

median (Test Value) adalah 0,00551. Cases < Test Value yaitu data 

yang kurang dari median berjumlah 3, cases >= Test Value yaitu 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 ,00551 

Cases < Test Value 3 

Cases >= Test Value 3 

Total Cases 6 

Number of Runs 3 

Z -,456 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,648 

Sumber : data diolah 2017 
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data yang lebih dari atau sama dengan nilai median berjumlah 3. 

Total data 6, jumlah run 3 dan nilai z sebesar -0,456 dengan 

signifikansi 0,648. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikansi (Asymp. Sig) sebesar 0,648 > 0,05 maka Ho diterima. 

Jadi, data yang digunakan cukup random sehingga tidak terdapat 

masalah autokorelasi pada data yang di uji.  

d. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual 

satu pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara 

memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat 

dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika titik – titik data menyebar di atas dan di 

bawah atau angka 0, titik-titik data yang tidak mengumpul hanya di 

atas atau di bawah saja,  penyebaran titik-titik data tidak boleh 

membentuk pola bergelombang  melebar kemudian menyempit dan 

melebar kembali, hasil penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil pengolahan data heteroskedastisitas 

diperoleh titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di 

sekitar angka 0,  titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau 

di bawah saja,  penyebaran titik-titik data tidak berpola jadi tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh 

dua variabel predictor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua 

variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis 

regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
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pengaruh garis kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan 

distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

periode 2010-2015.  

Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + e 

Hasil regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 11 berikut ini : 

Tabel 11 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 63,400 1,045  60,699 ,000 

garis kemiskinan (X1) 3,741E-5 ,000 1,666 5,680 ,030 

pengeluaran pemerintah (X2) -5,091E-7 ,000 -,651 -2,223 ,156 

Distribusi pendapatan (X3) -11,705 2,911 -,095 -4,020 ,057 

Sumber : data diolah 2017 

Berdasarkan tabel 11 diatas formula yang didapat dari hasil uji 

regresi linier berganda sebagai berikut :  

Y = 63,400 + 3,741E-5 - 5,091E-7 - 11,705 + e 

Dimana:   

a    = konstanta          = 63,400       

X1 = Garis Kemiskinan   b1 = 3,741E-5 

X2 = Pengeluaran Pemerintah  b2 = - 5,091E-7 

X3 = Ketimpangan distribusi pendapatan b3 = - 11,705 

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat 

diartikan sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta 

sebesar 63,400 menunjukkan bahwa jika variabel independen 

lainnya bernilai nol, maka variabel Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) mengalami kenaikan sebesar 63,400 satuan. 

b. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa Variabel X1 

(garis kemiskinan) mempunyai koefisien regresi positif dengan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b1= 3,741E-5 artinya 

menunjukan apabila setiap kenaikan 1% garis kemiskinan maka 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami kenaikan 

sebesar 3,741E-5. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif 

berarti terjadi hubungan positif antara Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan garis kemiskinan. Jika semakin bertambah angka garis 

kemiskinan di provinsi Lampung maka semakin meningkat Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Lampung. Sebaliknya, jika 

semakin berkurang angka garis kemiskinan maka semakin menurun 

angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Lampung. 

c. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel X2 

(penggeluaran pemerintah) mempunyai koefisien regresi negatif 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b2 = -5,091E-7 

bertanda negatif artinya setiap kenaikan 1% tingkat pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan maka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami penurunan sebesar 

5,091E-7. Koefisien bernilai negatif dan nilai lebih kecil dari 0,05, 
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berarti tidak terjadi hubungan antara jumlah pengeluaran pemerintah 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

d. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel X3 

(ketimpangan distribusi pendapatan) mempunyai koefisien regresi 

negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b3 = -11,705, 

artinya setiap penurunan 1% tingkat ketimpangan distribusi 

pendapatan maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan 

mengalami penurunan sebesar 11,705. Koefisien bernilai negatif dan 

nilai lebih kecil dari 0,05, berarti tidak terjadi hubungan antara 

tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen yang terdiri dari garis kemiskinan, pengeluaran 

pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan serta ketimpangan 

distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

provinsi Lampung secara bersama-sama. Untuk mengetahui secara 

signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5%  

(0,05). 

Adapun hasil uji F yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 

12 berikut : 
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Tabel 12 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,075 3 2,692 640,690 ,002
b
 

Residual ,008 2 ,004   

Total 8,084 5    

        Sumber : data diolah 2017 

Berdasarkan hasil uji signifikansi silmultan (uji F) 

menunjukan nilai Ftabel sebesar 9,28 sedangkan Fhitung sebesar 

640,690, artinya  Fhitung lebih besar dari  Ftabel (640,690 > 9,28) maka 

Ho ditolak dan H1 diterima. Atau melakukan uji dengan cara dengan 

melihat nilai signifikansi pada tabel 12 dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1) Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

2) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Dengan Hipotesis sebagai berikut : 

Ho  : tidak adanya pengaruh secara simultan antara garis 

kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan 

distribusi pendapatan dengan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Lampung. 

H1 : adanya pengaruh secara simultan antara garis kemiskinan, 

pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi 

pendapatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Lampung. 
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Berdasarkan hasil uji Signifikansi Simultan (Uji F) pada tabel 

di atas diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil 

daripada 0,05 (0,002 < 0,05) maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel garis 

kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi 

pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

b. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T) 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi garis kemiskinan, pengaruh pengeluaran dan ketimpangan 

distribusi pendapatan terdapat pengaruh secara parsial terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil pengujian ini dapat 

dilihat pada tabel 11 di atas.  

Sebelum menentukan Ho diterima atau ditolak terlebih 

dahulu menghitung Ttabel dengan signifikan 5%. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang sudah dilakukan maka didapatkan nilai ttabel 

sebesar 4,30265 dengan melihat tabel pada angka 0,025 ; 2. Jika ttabel 

lebih besar daripada thitung maka HO diterima dan H1 ditolak, jika 

ttabel lebih kecil daripada thitung maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parametik individual (uji t) 

pada variabel garis kemiskinan menghasilkan nilai thitung sebesar 

5,680, artinya  thitung lebih besar daripada ttabel yaitu 5,680 > 4,30265 

serta nilai signifikan 0.030 < 0,05. Dari hasil tersebut menunjukan 
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bahwa H1 diterima dan Ho ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

adanya pengaruh positif dan signifikan garis kemiskinan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung. 

Hasil uji signifikansi parametik individual (uji t) pada 

variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan 

menunjukan nilai thitung sebesar -2,223, artinya  thitung lebih kecil 

daripada ttabel yaitu -2,223 < 4,30265 serta nilai signifikan 0.156 > 

0,05. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa H1 ditolak dan Ho 

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh 

positif dan signifikan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan 

dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Lampung. 

Sedangkan hasil uji signifikansi parametik individual (uji t) 

pada variabel ketimpangan distribusi pendapatan menunjukan nilai 

thitung sebesar -4,020, artinya  thitung lebih kecil daripada ttabel  yaitu -

4,020 < 4,30265 serta nilai signifikan 0.057 > 0,05. Dari hasil 

tersebut menunjukan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh positif dan signifikan 

ketimpangan distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Lampung. 
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C. Analisis Pengaruh Perkembangan Garis Kemiskinan, Pengeluaran 

Pemerintah, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Ipm 

Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Berdasarkan keterangan dan perumusan hipotesis yang telah 

dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh melalui analisa secara kuantitatif, menunjukan bahwa dari keempat 

variabel yang diteliti yaitu tiga variabel independen (garis kemiskinan, 

pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan) dan satu 

variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) berpengaruh secara 

simultan hal ini ditunjukkan dengan uji F yang memiliki nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 atau nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Hal ini terjadi 

adanya hubungan yang erat antara ketiga variabel independen dengan variabel 

dependen. 

Akan tetapi, ketika peneliti melakukan uji Signifikan Parametrik 

Individual (uji t) menghasilkan hasil yang beragam. Untuk lebih jelasnya 

akan dijelaskan sebagai berikut :  

1. Analisis Pengaruh Garis Kemiskinan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah 

minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum 

makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan 

kebutuhan pokok bukan makanan. Jumlah tersebut sudah merupakan 

takaran yang sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia 

oleh pemerintah melalui Susenas. Apabila kebutuhan masyarakat tidak 
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mencapai angka tersebut maka masyarakat tersebut sudah termasuk 

kategori masyarakat miskin. 

Garis kemiskinan merupakan batas minimum kemiskinan dalam 

arti pendapatan masyarakat harus mencapai minimal pada batas tersebut. 

BPS menentukan kemiskinan dengan keriteria tersendiri. Keriteria yang 

ditentukan BPS ada 14 keriteria yaitu : 

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m
2
 per orang.  

b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu 

murahan. 

c. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo / rumbia / kayu berkualitas 

rendah / tembok tanpa diplester. 

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan 

rumah tangga lain. 

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

f. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / 

sungai / air hujan. 

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / 

minyak tanah. 

h. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali 

seminggu. 

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

j. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari. 

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / 
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poliklinik.  

l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas 

lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh 

perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah 

Rp. 600.000,- per bulan. 

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak 

tamat SD / tamat SD. 

n. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan 

minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, 

emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 

Untuk masuk kategori miskin harus memenuhi minimal 9 

keriteria tersebut. Namun, keriteria tersebut tidak semuanya bisa 

dijadikan patokan dan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pada 

point pertama sudah tidak relevan dengan keadaan didesa saat ini, hampir 

setiap warganya memiliki luas lantai lebih dari 800 m
2
 namun masih 

tetap masuk kategori miskin. Point kedua juga sudah tidak relevan lagi 

dengan keadaan saat ini, semua jenis lantai sudah terbuat dari semen 

sehingganya walaupun tidak semuanya hanya beberapa bagian yang 

masih berupa tanah. Point ketiga, banyak keluarga miskin yang sudah 

memiliki dinding permanen dan di plester, semua itu di dapat dari hasil 

gotong royong masyarakat sekitar sehingga mendapatkan tempat tinggal 

yag layak. Pada point keempat, hampir semua masyarakat memiliki 

tempat buang air sendiri-sendiri dan keluarga tersebut masih masuk 
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kategori keluarga miskin karena melihat kategori yang lain. Untuk point 

kelima, setelah adanya program pemerataan aliran listrik hampir seluruh 

keluarga sudah menggunakan listrik. Jadi, sudah tidak relevan lagi. 

Apabila masih digunakan standar ini maka yang masuk kategori keluarga 

miskin adalah keluarga dari desa yang belum terjangkau listrik. 

Point keenam, hanya beberapa desa tertinggal yang masih 

menggunakan air sungai atau air hujan untuk air minum, hal ini tidak bisa 

dijadikan menjadi acuan utama dalam menentukan kemiskinan. Point ke 

tujuh, dengan adanya bantuan langsung dari pemerintah dan di 

anjurkanya untuk menggunakan gas maka hampir sebagian masyarakat 

beralih menggunakan gas walaupun masih ada yang menggunakan kayu 

dengan dalih lebih irit. Point kesembilan, banyaknya bantuan pemerintah 

saat ini dan juga bantuan dari masyarakat sekitar memungkinkan 

keluarga miskin dapat membeli baju lebih dari satu stel dalam setahun 

dan sifat masyarakat yang masih memegang teguh gotong royong tidak 

bisa membiarkan masyarakatnya menderita. Dan pada point kesepuluh, 

tidak semua masyarakat miskin hanya bisa makan satu/dua kali dalam 

sehari. Kategori ini berlaku pada masyarakat miskin yang ada di kota dan 

juga terjadi pada masyarakat desa yang ada di pulau Jawa karena lahan 

yang sedikit sehinggan masyarakat tidak punya lahan untuk menanam 

sayuran kebutuhan sehari-hari. 

Selain kesembilan kategori yang sudah disebutkan, kesemuanya 

masih relevan dan dapat dijadikan patokan dan acuan untuk menentukan 
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kemiskinan baik didesa maupun kota. Jadi, untuk masalah tersebut agar 

supaya BPS lebih memperhatikan lagi dan mengkaji ulang kesembilan 

kategori tersebut apakah benar-benar dapat dipakai atau digunakan 

kategori lain. Untuk melihat keluarga tersebut miskin atau kaya harus 

melihat lebih dalam keadaan keluarga tersebut dibandingkan hanya 

melihat bentuk fisiknya saja.  

Belakangan ini, garis kemiskinan Indonesia meningkat dalam 

setiap tahunya. Catatan terakhir tercatat kenaikan garis kemiskinan ini 

sebesar  2,78% yaitu 344.809 per kapita perbulan pada September 2015 

menjadi 356.860 perkapita perbulan pada Maret 2016. Hal ini langsung 

diutarakan oleh kepala BPS dalam konferensi pers tentang profil 

kemiskinan Indonesia. Angka ini merupakan angka dalam jangka 

Nasional. Untuk setiap provinsi menggunakan garis kemiskinan masing-

masing provinsi. 

Garis kemiskinan provinsi Lampung dalam setiap tahunya 

mengalami peningkatan yang signifikan. Lampung merupakan salah satu 

provinsi yang memiliki penduduk miskin terbanyak. Pada tahun 2014 

persentase penduduk miskin Lampung baik di Kota maupun di Desa 

sebesar 14, 28% dari jumlah penduduk provinsi Lampung. padahal 

jumlah ketimpangan distribusi pendapatan selalu dalam kisaran angka 

0,36 hingga 0,40 tidak lebih dari itu. Hal ini menggambarkan perlunya 

penanganan masalah mutu masyarakat Lampung sehingga dapat bersaing 
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dengan provinsi lain dan mengurangi angka kemiskinan di provinsi 

Lampung. 

Garis kemiskinan sangat berhubungan erat dengan kemiskinan 

karena garis kemiskinan tolak ukur untuk mengukur kemiskinan. garis 

kemiskinan lampung selalu meningkat. Hal ini disebabkan dengan tinggi-

rendahnya inflasi di Lampung. Inflasi Lampung setiap tahunya 

mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan gambar 4 yang sudah dijelaskan diatas. Kemiskinan 

sangat berhubungan denagn IPM. Menurut Mahmudi bahwa ada 3 poros 

utama yang menyebabkan  kemiskinan dan ketiga penyebab tersebut 

merupakan indikator dari IPM sendiri yaitu mulai dari rendahnya tingkat 

kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya pendapatan 

seseorang. Keterkaitan tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Achmad Sjafii. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji t diatas bahwa adanya 

pengaruh positif signifikan garis kemiskinan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Hasil ini menjelaskan bahwasanya adanya 

hubungan yang erat antara garis kemiskinan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Hubungan ini dibuktikan Thitung lebih 

besar daripada Ttabel (5,680 > 4,30265) dan nilai signifikan sebesar 0,030 

lebih kecil daripada 0,05 serta nilai β sebesar 3,741E-5 ini berarti jika 

garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 3,741E-5. 
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Garis kemiskinan menentukan angka minimum untuk menentukan angka 

kemiskinan sedangkan kemiskinan sangat berhubungan erat dengan 

pembangunan manusia. Peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

dalam hal ini yaitu untuk megukur mutu Sumber daya Manusia (SDM) 

disuatu tempat maupun daerah. Pembangunan manusia bertujuan untuk 

membangun manusia supaya dapat bersaing dengan manusia lainya 

dalam arti fungsi pembangunan manusia adalah untuk membangun mutu 

Sumber daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing dengan yang lainya. 

Dengan hadirnya mutu masyarakat tersebut maka akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan dengan meningkatnya pendapatan 

masyarakat sekitar maka akan mengurangi kemiskinan yang ada. 

Dalam perspektif islam, kemiskinan merupakan suatu hal yang 

dapat menyebabkan kerusakan pada kaum muslimin. Oleh sebab itu, 

kemiskinan menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan ilmu 

ekonomi Islam. Kemiskinan akan menggerogoti keimanan seseorang 

sehingganya dapat mengakibatkan kekufuran pada kaum Muslimin. 

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud sebagai berikut :  

ٌِ َيالٍِك رَِِضَ اَّلل ْ نَِس ة
َ
ٌْ أ ُُ  َخ قَاَل رَُشُْل اَّلل ًصَّلَّ اَّلل َغوَيُِْ  :قَاَل  ,َخَْ

َن ُزْفًرا  ْْ ْن يَُس
َ
 وََشوَّى ََكَد اهَْفْقُر أ

Artinya :” Dari Anas bin Malik r.a. berkata : Rasulullah SAW  bersabda 

kefakiran mendekati kekufuran. 
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Berdasarkan hadist tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 

kemiskinan mendekatkan pada kekufuran. Menurut Manawy antara 

kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, 

karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Kufur 

artinya telah menduakan dan mensekutukan Allah SWT sedangkan  kafir 

artinya telah keluar Islam atau murtad. Dengan melakukan kekufuran 

maka akan mendekatkan pada kekafiran dan kemiskinan akan 

mendekatkan diri pada kekufuran. Dalam hal ini, Islam melarang 

kaumnya untuk melakukan kekufuran, karena mensekutukan Allah SWT 

merupakan salah satu dosa besar. Kemiskinan mendekatkan kepada 

kekufuran disini dimaksudkan bahwa ketika seseorang menjadi miskin 

maka akan memicu orang tersebut iri dengki terhadap orang kaya dan 

sifat tersebut merupakan sifat yang dilarang dlama Islam. Dengan sifat 

tersebut akan memicu seseorang untuk berbuat kekufuran. 

Konsekuensi Islam sebagai agama yang mengutamakan ilmu dan 

amal (Kerja) merupakan dasar seseorang untuk selalu bekerja dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Islam bahkan mendorong umatnya untuk 

bekerja dan memproduksi, karena dalam hal ini Allah SWT akan 

memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja yang telah 

dilakukan. Dalam Al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 97 Allah SWT 

berfirman : 

 ٌۡ ٍَثَٰ  َي
ُ
ۡو أ
َ
ا ّيٌِ َذَلٍر أ ًَِن َصَٰوِد  ُُ َغ ََّ َُۡديِنَ ٌٞ فَوَ َْ ُمۡمِي ُِ ۖٗ  ۥ َو ة  َطّيَِتث  َْٰ َخَي

وَُْن  ًَ ْاْ َحۡػ ٌِ َيا ََكٍُ ۡخَص
َ
ى ةِأ ُِ ۡجَر

َ
ۡى أ ُّ ََّ   ٩٧َوََلَۡجزَِي
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Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan. 

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya bekerja 

keras dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Allah SWT menjamin 

seseorang yang mau bekerja keras akan dibrikan kehidupan yang layak. 

Dalam hal ini tentu tidak terlepas dari mutu seseorang untuk memenuhi 

kebutuhanya. Mutu dan kualitas menjadi suatu yang utama dalam 

mencari sebuah pekerjaan, dengan mutu dan kualitas yang dimiliki akan 

memudahkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan 

memenuhi kebutuhanya sehingganya akan terlepas dari bahaya 

kemiskinan. 

Usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu Sumber daya 

Manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan selalu dilakukan. Setiap 

tahun pemerintah menggelontorkan dana untuk menanggulangi 

kemiskinan dengan meningkatkan mutu masyarakat dalam bersaing 

dengan masyarakat lain. Dalam pandangan Islam kemiskinan tidak bisa 

dinafikan, bahkan orang miskin yang berakhlak mulia (dicirikan dengan 

suka berdoa) dijadikan sebagai salah satu pilar penting dalam 

pembangunan suatu masyarakat. Akhlak merupakan pondasi utama 

dalam mencapai manusia yang bermutu. Akhlak ditempatkan pada tahap 

awal sebelum ilmu yang akan membawa kesuksesan. Orang yang 

berilmu tanpa memiliki akhlak yang mulia maka akan sia-sia. Dalam hal 
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ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau diutus di Bumi ini untuk 

menyempurnakan akhlak. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam 

Al-Bayhaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

ُُ قَاَل  َريَْرةَ رَِِضَ اَّلُل َخَْ ُِ ِِب 
َ
ٌْ أ قَاَل رَُشُْل اَّللِ َصَّلَّ اَّلَل َغوَيُِْ وََشوََّى  :َخ
ا ًَ ِىَ  ةُػِثُْج  إِجَّ ًّ َت

ُ
ْخالقِ  َيََكرِمَ  ۡل

َ
  اۡل

Artinya : dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda : 

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan 

akhlak. 

Berdasarkan hadist tersebut sebagian ulama‟ menafsirkan arti 

akhlak tersebut tidak terlepas dari din al-Islam. Makna tersebut berarti 

akhlak sangat terkait dengan agama Islam dan agama Islam 

mengutamakan akhlak sebagai pondasi melalui pondasi tauhid. Tauhid 

mengenalkan Manusia akan adanya Tuhan yang menciptakan alam 

semesta ini. Dengan kuatnya pondasi tauhid, manusia akan terhindar dari 

bahaya kekufuran. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam kemiskinan 

dilihat dari konteks keilmuan yang memandangnya. Ketika orang yang 

miskin tapi berakhlak mulia akan lebih baik daripada kaya yang 

berakhlak tercela. Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat dan 

tidak mau memikirkan nasib kaum miskin, al-Qur‟an menyebut mereka 

sebagai para pendusta agama. Allah SWT berfiraman dalam al-Qur‟an 

Surat al-Ma‟un ayat 1-3 sebagai berikut : 

رََءيَۡج 
َ
ِي أ ِ  ٱَّلَّ ُب ة ٌِ يَُسّذِ َٰلَِك   ١ ٱّلِي ِيفََذ َوََل ََيُضُّ   ٢ ٱۡۡلَتِيىَ يَُدعُّ  ٱَّلَّ

َٰ َطَػاِم  ًِۡصِميِ لََعَ ۡ   ٣ ٱل
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Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama (1) Itulah 

orang yang menghardik anak yatim (2) dan tidak menganjurkan memberi 

makan orang miskin (3) 

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa yang ditekankan 

dalam Islam dalam membahas kemiskinan adalah upaya perhatian, 

pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin. Upaya ini 

diharapkan orang yang dikategorikan orang yang mampu dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimilki baik secara individu maupun 

lembaga untuk memerhatikan, membela dan melindungi kaum miskin 

sehingganya akan tercipta keselarasan dan mengurangi tingkat 

kemiskinan. Semua hal ini juga diharapkan adanya partispasi pemerintah 

yang mewadahi lembaga dalam menuntaskan masalah kemiskinan. 

2. Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pemerintah merupakan pemegang kebijakan sistem pemerintahan 

dalam sebuah negara. Semua kebijakan tergantung dengan pemerintah. 

Peran pemerintah merupakan kunci utama untuk membuat kebijakan dalam 

perekonomian, begitu juga dalam mengatasi masalah pembangunan 

manusia. Melalui kebijakan tersebut pemerintah berkewajiban memberikan 

sarana dan prasarana untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan 

bermutu serta berkualitas. Pemerintah memiliki peran pembangunan dalam 

sebuah sistem pemerintahan. Peran pembangunan berarti tugas pemerintah 

untuk melaksanakan pembangunan manusia maupun infrastruktur negara. 

Dalam hal ini yang paling utama adalah pembangunan manusia yaitu dengan 
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membaiknya pembangunan manusia maka akan berujung membaiknya 

pembangunan sektor yang lainya. 

Dalam mewujudkan pembangunan manusia tersebut setidak-

tidaknya pemerintah harus memerhatikan dua sektor utama yaitu pendidikan 

dan kesehatan. Pemerintah harus lebih memperhatikan kedua faktor ini. 

Provinsi Lampung sangat mendukung adanya peningkatan mutu dan kualitas 

manusia. Setiap tahunya pengeluaran pemerintah Lampung dibidang 

pendidikan dan kesehatan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,93%. 

Pemerintah lampung mengikuti program pemerintah pusat untuk 

menuntaskan masalah pendidikan dan kesehatan melalui program 

pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Semua upaya tersebut untuk 

meingkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. 

Pengeluaran pemerintah Lampung di bidang Pendidikan akan 

membantu masyarakat yang kurang mampu untuk biaya sekolah 

sehingganya anak yang tidak bisa sekolah dapat sekolah dengan gratis. 

Dengan memberikan fasilitas tersebut dilakukan untuk membangun manusia 

agar menjadi masyarakat yang memiliki mutu dan kualitas yang baik. 

Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengutamakan 

pembangunan manusia. Pembangunan manusia menjadi suatu hal utama 

karena dengan membaiknya pembangunan manusia akan mengakibatkan 

membaiknya sektor-sektor yang lain. 

Investasi publik yang dilakukan pemerintah Lampung di bidang 

pendidikan dan kesehatan akan memberikan kesempatan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga 
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Sumber Daya Manusia (SDM) handal yang sehat menjadi semakin 

bertambah. Meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan mendorong 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan 

memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan 

kerja serta berkurangnya kemiskinan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio 

Mirza bahwa adanya hubungan positif belanja daerah dibidang 

pendidikan dan kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil tersebut berarti 

untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus 

meningkatkan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Widodo, 

Waridin, dan  Johanna Maria K. Hasil penelitianya menyatakan adanya 

pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun pengeluaran 

pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap kemiskinan. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada uji Signifikan Parametrik 

Individual (Uji t) diatas menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Ini dibuktikan dengan Thitung lebih kecil daripada Ttabel (-2,223 < 
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4,30265) dan nilai signifikan sebesar 0,156 lebih besar daripada 0,05 

serta nilai β sebesar -5,091E-7 artinya setiap peningkatan pengeluaran 

pemerintah sebesar 1% Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan 

mengalami penurunan sebesar 5,091E-7. Hal ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Denni Sulistio Mirza dan Adi Widodo 

dkk bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan 

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini 

disebabkan mungkin oleh faktor kurang besarnya pengeluaran 

pemerintah Lampung dibidang pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran 

dibidang pendidikan dan kesehatan masih kecil dibandingkan 

pengeluaran pemerintah dibidang yang lainya apalagi pengeluaran 

tersebut untuk dua bidang yang cukup butuh perhatian. Faktor lain yang 

membuat variabel ini tidak berpengaruh adalah ketidakmerataan dana 

tersebut dan hanya berpusat dikota-kota saja sehingga masih banyak desa 

tertinggal di provinsi Lampung. Keadaan ini mungkin akan mulai merata 

karena adanya guru dari Lampung Mengajar yang saat ini telah disebar 

diseluruh desa-desa tertinggal. Disisi lain juga walaupun pendidikan dan 

kesehatan termasuk salah satu indikator utama Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) tidak menuntut kemungkinan pengeluaran pemerintah 

dibidang pendidikan dan kesehatan akan mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) juga.  

Berdasarkan analisis perkembangan pengeluaran pemerintah 

dibidang pendidikan dan kesehatan provinsi Lampung, Pendidikan 
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provinsi Lampung berada pada tingkat ke 27 di tingkat nasional. Hal ini 

dinyatakan langsung oleh dinas pendidikan provinsi Lampung bahwa 

peringkat nasional provinsi Lampung saat ini berada pada peringkat ke 

27 dari 34 provinsi
153

 sedangkan IPM Lampung pada tingkat pulau 

Sumatera berada pada tingkat paling bawah dibanding dengan provinsi 

lain yang ada di pulau Sumatera. Hal ini disebabkan oleh rendahnya 

kualitas SDM provinsi Lampung dan juga kurangnya akses pedidikan 

terutama didesa tertinggal. Selain itu, masih banyaknya sekolah yang 

belum terakreditasi sehingga akan mempersulit siswa untuk masuk 

kejenjang perguruan tinggi terutama perguruan tinggi negeri. 

Menurut pandangan Islam, masalah pendidikan merupakan 

tanggung jawab pemerintah untuk menanganinyadan termasuk 

kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang bisa 

dinikmati oleh publik, begitu juga pelayanan kesehatan. Pendidikan dan 

kesehatan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam sebuah 

adagium dijelaskan bahwa “Mensana Incorpore Sano” artinya didalam 

tubuh  yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa merupakan hal utama 

untuk meningkatkan SDM, dengan jiwa yang sehat akal sehat pula 

sehingganya dapat menempuh pendidikan dengan baik serta memiliki 

moral yang baik melalui sistem pendidikan sehingga dalam mengaruhi 

kehidupan manusia tidak melakukan hal-hal yang tidak beradab. 
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 Pendidikan Lampung peringkat 27 Nasional” (On-line), tersedia di : 

https://kupastuntas.co/berita-pendidikan/2016-05/pendidikan-lampung-peringkat-27-nasional-

ketua-dpl-mahfud-santoso-ini-hal-yang-memalukan/ (19 Mei 2016) 
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Oleh sebab itu, masalah pendidikan merupakan hal utama dan 

diwajibkan oleh agama. Ilmu menjadi pondasi dalam mengarungi bahtera 

kehidupan. Dengan ilmu semua bisa dilakukan dan tanpa ilmu manusia 

tidak bisa melakukan apapun. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda 

yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani :  

ِ ُمْصوِمٍ 
ُب اهْػِوِْى فَرِيَْضٌث لََعَ ُكّ

 َطوَ
Artinya : “mencari Ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim” 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa adanya kewajiban untuk 

menuntut ilmu. Ilmu menjadi hal yang mendasar untuk meningkatkan 

mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui pendidikan Sumber Daya 

Manusia (SDM) akan terorganisir untuk menuntut ilmu dan 

meningkatkan kualitas. Begitu juga kesehatan merupakan kebutuhan 

yang mendasar bagi Manusia. Kesehatan juga merupakan salah satu 

sektor yang mendapatkan perhatian dalam Islam. Rasulullah SAW 

menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kesehatan. Semua itu 

tercermin dari sikap beliau setiap hari untuk selalu bersuci sebelum 

sholat dan ibadah yang lain. Dalam melakukan aktifitas yang lainya juga 

dituntut selalu menjaga kebersihan demi untuk menjaga kesehatan. 

Pemenuhan kesehatan masyarakat akan berakibat dan berimplikasi pada 

peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemajuan 

pembangunan secara keseluruhan. 

Allah SWT telah berseru kepada para Rasul untuk selalu 

memakan makanan yang baik-baik. Tujuan daripada perintah ini adalah 
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dengan memakan makanan yang baik-baik akan menghasilkan tubuh 

yang sehat karena adanya gizi dan vitamin yang seimbang yang ada pada 

makanan yang baik. Arti makanan yang baik ini bisa berarti makanan 

yang mengandung gizi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Rasulullah SAW bersabda dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh 

Imam Muslim sebagai berikut : 

 ٌْ ِِب  َخ
َ
َريَْرةَ  أ ُل  قَاَل  قَاَل  ُِ ْْ ا : َشوَّىَ  وَ  َغوَيُِْ  اَّللُ  َصَّلَّ  اَّللِ  رَُش َّ حُّ

َ
 إِنَّ  اَلَّاُس  أ

 َ َ  ِإَونَّ  َطّيًِتا إَِلَّ  َحْقَتُن  َلَ  َطّيٌِب  اَّللَّ َمرَ  اَّللَّ
َ
ْمِيَِيَ  أ ًُ ْ ا ال ًَ ِ َمرَ  ة

َ
رَْشوِيَ  ةُِِ  أ ًُ ْ  َذَقاَل  ال

ا يَا ) َّ حُّ
َ
ٌَ  ُُكُْا الرُُّشُن  أ ّيَِتاتِ  ِي وُْا اهطَّ ًَ ا َواْخ ا إِّّنِ  َصاِِلً ًَ ِ وُْنَ  ة ًَ  (َغوِيىٌ  َتْػ
ا ايَ ) َوقَاَل  َّ حُّ

َ
ٌَ  أ ِي َُْا اَّلَّ ٌْ  ُُكُْا آَي ََاُزىْ  َيا َطّيَِتاتِ  ِي  الرَُّجَن  َذَلرَ  ُثىَّ  . (َرزَْر

َفرَ  يُِطيُن  ْشَػَد  الصَّ
َ
ْدَبَ  أ

َ
دُّ  أ ًُ اءِ  إَِل  يََديُِْ  َح ًَ ُُ  َرّبِ  يَا َرّبِ  يَا الصَّ ًُ  َخَرامٌ  َوَيْطَػ

 ُُ ُب ُُ  َخَرامٌ  َوَمْْشَ ّنَّ  ةِاِْلََرامِ  ىَ وَُغذِ  َخَرامٌ  َوَموْبَُص
َ
لَِك  يُْصَخَجاُب  فَأ  َِّلَ

Artinya:”Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: Rasulallah saw. 

bersabda: Sesungguhnya Allah ta’ala itu baik, tidak menerima kecuali 

yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang 

beriman sebagiamana Ia memerintahkan kepada para Rasul-Nya dengan 

firman-Nya: “Wahai para Rasul makanlah yang baik-baik dari apa yang 

Kami rizkikan kepada kalian”. Kemudian beliau menyebutkan ada 

seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan 

berdebu. Dia menganngkatkan tangannya ke langit seraya berkata: “Ya 

Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya 

haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika 

begitu keadaannya) bagaimana doannya akan dikabulkan. (HR. Muslim) 

Berdasarkan hadist diatas menyatakan bahwa para Rasul telah 

diperintah oleh Allah SWT untuk memakan  makanan yang baik. 

Perintah ini menjelaskan untuk selalu menjaga kesehatan salah satunya 

dengan menjaga pola makan yang cukup. Dengan menjaga pola makan 

akan tercipta tubuh yang sehat dan didalam tubuh yang sehat terdapat 
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ruhani yang sehat serta akan menimbulkan pikiran yang positif dan 

meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan 

keterangan tersebut diartikan bahwa pembangunan Manusia di mulai dari 

rohaniah terlebih dahulu kemudian di perbaiki secara jasmaninya. 

Dengan memakan makanan yang baik dan halal akan menjadikan ruh 

lebih murni dan membuat pikiran menjadi bersih serta selalu berpikir 

positif. Oleh sebab itu, penyediaan serta perbaikan pelayanan publik serta 

fasilitas pendidikan dan kesehatan harus terpenuhi. Dalam hal ini sudah 

menjadi tugas pemerintah Lampung untuk memberikan layanan publik 

serta fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah Lampung terutama di 

daerah pelosok yang belum memiliki akses yang baik dalam pendidikan 

dan kesehatan. 

3. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam suatu 

pembangunan. Tujuan dari pembangunan itu sendiri ialah 

mensejahterakan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. 

Namun, kesejahteraan tidak hanya diukur dengan besarnya pendapatan 

Nasional dan per kapita saja  tapi juga bagaimana pendapatan Nasional 

didistribusikan dengan merata, masalah ini merupakan masalah keadilan. 

Pemerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu hal yang harus 

dipikirkan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah 
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untuk membuat sebuah kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah 

ini. 

Ketimpangan distribusi pendapatan akan mengakibatkan 

kekacauan diantara pihak kaya dan miskin. Adanya ketimpangan 

distribusi pendapatan akan membuat jurang pemisah antara kaya dan 

miskin. Apabila dibiarkan terlalu lama maka akan mengakibatkan 

masalah kemiskinan semakin meningkat. Menurut hasil penilaian yang 

dilakukan BPS Lampung, nilai ketimpangan distribusi pendapatan 

Lampung termasuk dalam golongan menengah. Hal ini dibuktikan 

dengan angka gini rasio yang diperoleh Lampung berkisar antara 0,30-

0,40. Semakin mendekati angka 1 maka akan semakin mendekati angka 

ketimpangan dan semakin mendekati angka 0 (nol) maka akan semakin 

baik dan menjauhi dari angka ketimpangan. Ini menunjukan bahwa nilai 

gini lampung kecil dan menunjukan kinerja pemerintah Lampung selama 

ini dapat menekan angka gini sehingganya dapat mempertahankan angka 

gini di angka 0,30-0,40. 

Ketimpangan distribusi pendapatan berimbas pada kemiskinan. 

Semakin kecil angka ketimpangan maka akan semakin mengurangi 

angka kemiskinan. Semakin besar angka ketimpangan maka akan 

semakin meningkatkan angka kemiskinan.  Kemiskinan sendiri akan 

mempengaruhi pembangunan Manusia. Pembangunan Manusia yang 

menjadikan Manusia sebagai objek utama akan terganggu dengan 

tingginya angka kemiskinan, dengan kecilnya angka kemiskinan maka 
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akan meningkatkan juga keberhasilan pembangunan Manusia. Hubungan 

ini saling terhubung satu sama lain. Hal ini dibuktikan oleh penelitian 

yang dilakukan Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, dan Wima Yudo 

Prasetyo menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini 

menjelaskan adanya pengaruh diantara keduanya. 

Berdasarkan hasil Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji t) 

yang telah dilakukan menunjukan hasil bahwa ketimpangan distribusi 

pendapatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Ini dibuktikan dengan Thitung lebih kecil daripada Ttabel (-4,020 < 

4,30265) dan nilai signifikan sebesar 0,057 lebih besar daripada 0,05 

serta nilai β sebesar -11,705 dan bertanda negatif artinya setiap 

penurunan 1% tingkat ketimpangan distribusi pendapatan maka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami penurunan sebesar 

11,705. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rama Nurhuda dkk bahwa adanya pengaruh Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian 

ini memang berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rama Nurhuda 

dkk, karena dalam penelitian ini ketimpangan distribusi pendapatan 

menjadi variabel bebas sedangkan pada penelitian Rama Nurhuda dkk 

ketimpangan ditribusi pendapatan menjadi variabel terikat. Dari hasil 

tersebut berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan tidak 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru Indeks 
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Pembangunan Manusia (IPM) yang mempengaruhi ketimpangan 

distribusi pendapatan. 

Agama Islam adalah agama yang rahmatallil’alamin, rahmah 

bagi pemeluk Islam maupun non-Islam. Islam selalu mengutamakan 

kemaslahatan umat dari pada kepentingan pribadi. Kemaslahatan menjadi 

kunci dalam distribusi pendapatan. Apabila prinsip ini diterapkan 

pendapatan akan terdistribusikan secara merata. Prinsip ini sering disebut 

dengan prinsip keadilan. Dalam Ekonomi Islam prinsip ini merupakan 

salah satu prinsip ekonomi Islam.   

Menurut Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem 

distribusi utama yaitu, distribusi secara komersial dan mengikuti 

mekanisme pasar serta sistem yang menganut pada aspek keadilan sosial 

masyarakat. Pertama, bersifat komersial berlangsung melalui kegiatan 

ekonomi. Kegiatan ini berupa gaji karyawan, sewa tanah dll. Kedua, 

bersifat sosial. Islam memandang sosial merupakan yang utama yang 

harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Islam selalu 

memikirkan kemaslahatan umat dan keadilan dalam masyarakat. Islam 

menciptakan distribusi ini dalam rangka untuk menyeimbangkan 

pendapatan masyarakat. Dalam proses ini, Islam memastikan adanya 

keseimbangan dalam masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. 

Setiap orang dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatanya sendiri, 

namun ada yang tidak dapat memenuhi kebutuhanya sendiri seperti, 

yatim piatu, jompo maupun cacat tubuh sehingganya mereka tidak dapat 
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bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dalam hal ini Islam sudah 

memikirkan cara agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka 

dengan cara adanya zakat, infak dan sedekah. Dengan adanya sistem 

tersebut diharapkan pendapatan dapat terdistribusi dengan adil. 

Selain zakat, infak dan sedekah, bahkan dalam keluarga Islam 

sudah mengatur cara pendistribusian wasiat untuk orang yang telah 

meninggal. Aturan tersebut telah diterangkan Allah SWT dalam Al-

qur‟an surat An-Nisa‟. Allah dengan jelas telah menerangkan melalui 

ayat tersebut. Di era modern ini menuntut segalanya untuk mengikuti 

zaman. Bahkan dalam konsep wasiat ini untuk zaman sekarang sudah ada 

sistem wasiat kontemporer. 

Ketimpangan distribusi menjadi momok dalam masyarakat karena 

akan menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat baik dari masyarakat 

kaya dengan masyarakat miskin. Setiap warga memiliki hak dan 

kesempatan yang sama dalam bermasyarakat untuk diperlakukan dengan 

adil dan untuk memenuhi tugas tersebut sudah menjadi kewajiban 

pemerintah untuk mewujudkanya. Angka ketimpangan distribusi di 

Lampung cukup kecil dan masuk kategori menengah, hal ini merupakan 

pencapaian yang baik mengingat kecilnya angka ketimpangan maka 

semakin kecil pula ketimpangan yang terjadi. Dalam hal ini pemerintah 

Lampung bisa dikatakan sudah sukses dengan menahan angka 

ketimpangan tidak terlalu besar dan berlaku adil. Prinsip keadilan ini 

yang harus diperankan pemerintah Lampung meliputi seluruh aspek 
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kehidupan mulai dari aspek agama, sosial, pendidikan, kesehatan,  

hukum, politik sampai ke aspek ekonomi. Allah SWT menegaskan dalam 

Al-Qur‟an apabila keadilan dimuka bumi ini tidak ditegakan maka akan 

timbul perbuatan keji dan permusuhan antara masyarakat kaya dengan 

masyarakat miskin. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 90 

berikut : 

َ إِنَّ  ِ  ٱَّللَّ ُمُر ة
ۡ
ٌِ وَ  ٱۡهَػۡدلِ يَأ ٌِ  ٱۡهُقۡرََبَٰ ِإَويَخآيِٕ ذِي  ٱۡۡلِۡخَسَٰ َََۡهَٰ َغ  ٱۡهَفۡدَشآءِ َوَي

ََمرِ وَ  ًُ
ۡ ِۚ وَ  ٱل ُروَن  ٱۡۡلَۡغِ   ٩٠يَِػُظُسۡى هََػوَُّسۡى حََذلَّ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

Berdasarkan ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada kaum-Nya untuk selalu berbuat adil kepada 

siapapun dan dimanapun berada dan Allah melarang untuk berbuat keji, 

kemungkaran dan permusuhan sesama Manusia. Banyak sekali akibat 

yang diterima ketika prinsip keadilan ini tidak dilakukan. Tingkat 

kejahatan dikota lebih tinggi dan bervariatif karena di perkotaan angka 

ketimpangan lebih tinggi daripada pedesaan. Akan tetapi, kejahatan 

dipedesaan di Lampung tidak bervariatif namun cukup tinggi. Terutama 

didaerah yang sangat rawan akan kejahatan karena adanya kurang 

meratanya distribusi pendapatan di pedesaan. Angka ketimpangan 

Lampung memang kecil tapi tidak menuntut kemungkinan masih adanya 

tingkat kejahatan dalam masyarakat. 
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Data tidak selamanya selalu sejalan dengan kenyataan. Kenyataan 

yang ada mengatakan bahwa tingginya tingkat kejahatan di Lampung 

pada tahun 2011 dan itu dibuktikan dengan pernyataan kepolisian Daerah 

Lampung yang menyatakan bahwa ada 32 titik rawan kejahatan di 

lampung.
154

 Pada tahun 2015 tingkat kejahatan di Lampung menurun, hal 

ini dibuktikan oleh pernyataan Kapolda Lampung yang menyatakan 

bahwa tingkat kejahatan di Lampung menurun dibanding dengan tahun 

2014. Menurut data Direktorat Kriminal Umum menunjukan  Jumlah 

Tindak Pidana (JTP) kasus konvensional yang ditangani Polda Lampung 

mencatat pada 2015 turun 1.173 kasus atau turun 14 persen dibanding 

2014 yang mencapai 8.823 kasus sementara Januari - November 2015 

mencapai 7.650 kasus.
155

 Namun keadaan ini tidak pada kota bandar 

lampung yang dinyatakan bahwa tingkat kejahatan di kota bandar 

lampung meningkat. Pernyataan dinyatakan oleh Kasubbag Humas 

Polresta Bandar Lampung. Peningkatan ini dilihat dari maraknya tindak 

kejahatan terutama yang paling marak adalah pencurian sepeda motor 

yang akhir-akhir ini sangat marak.
156

 Ini menunjukan membaiknya 

distribusi pendapatan walaupun adanya peningkatan kejahatan di kota 

namun tidak berimbas ke kota dan kabupaten yang lain. Pemerintah 
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 Lokasi rawan kriminalitas di Lampung “(On-line), tersedia di : 

http://www.antaralampung.com/berita/259374/ini-32-lokasi-rawan-kriminalitas-di-lampung  (22 

Juli 2011) 
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 Angka kriminalitas menurun” (On-line), tersedia di : http://www.saibumi.com/artikel-

71337-kapolda-lampung-2015-angka-kriminalitas-menurun.html (29 Desember 2015) 
156 Aksi Kriminalitas di Bandar Lampung Meningkat” (On-line), tersedia di : 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/02/nu1ss9377-aksi-kriminalitas-di-

bandar-lampung-meningkat (2 September 2015) 
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daerah harus lebih memperhatikan distribusi tersebut dan juga lebih 

meningkatkan keamanan daerah sehingganya distribusi pendapatan tidak 

terganggu dan terdistribusi secara merata. Dengan demikian, maka akan 

tercipta keadaan masyarakat yang Falah dan masyarakat akan semakin 

makmur dan sejahtera.  

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh positif 

dan signifikan garis kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) sedangkan pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi 

pendapatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Dari hasil tersebut dari ketiga variabel yang diuji hanya satu yang 

berpengaruh yaitu garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan 

ukuran minimum untuk mengukur penduduk miskin dan ukuran ini akan 

berpengaruh terhadap kemiskinan di Lampung. Tingginya garis 

kemiskinan dipengaruhi oleh tingginya tingkat inflasi di Lampung 

sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Lampung sehingganya 

akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur semua aspek 

kehidupan dalam al-Qur‟an dan hadist. Salah satunya adalah tentang 

pembangunan dan ekonomi Islam menyumbang tentang konsep ekonomi 

pembangunan Syariah. Dalam konsep ekonomi pembagunan Syariah ini 

menerangkan bahwa suatu pembangunan sangat bergantung dengan 

114 



 

 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilki bangsa, dan 

Manusia menjadi subjek sekaligus sebagai objek pembangunan. BPS 

mencetuskan sebuah indeks untuk mengukur kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yaitu dengan cara melihat angka Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM).  

Manusia merupakan pelaku utama dalam sebuah pembangunan. 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam 

pembangunan Manusia. Bahkan Islam menjelaskan, kedudukan Manusia 

dimuka bumi ini sebagai khalifah utusan Allah SWT. Allah mengutus 

Manusia untuk memimpin bumi dan Allah menjadikan Manusia sebagai 

makhluk yang sempurna daripada makhluk lain. Manusia diberi akal dan 

juga nafsu, manusia bisa berpikir jernih bagi yang berpikir. Allah 

menjelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 30. 

َلَٰٓ  ِإَوذۡ  ًَ ۡرِض ئَِمِث إِّّنِ َجاِغٞن ِِف قَاَل َربَُّك لِۡو
َ
ا َيٌ  ٱۡۡل َّ ََتَۡػُن ذِي

َ
ْ أ ْٓا ُ ۖٗ قَال َخوِيَفث 

ا َويَۡصِفُك  َّ ۡغوَُى  ٱّلَِيآءَ ُحۡفِصُد ذِي
َ
ٓ أ ُس لََكۖٗ َقاَل إِّّنِ ِدَك َوُجَقّدِ ًۡ ٌُ نَُصّتُِح ِِبَ َوََنۡ

َْن  ًُ   ٣٠َيا ََل َتۡػوَ
Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 

Berdasarkan ayat tersebut Allah menjelaskan akan menciptakan 

Manusia sebagai khalifah di bumi. Kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) disini sangat dituntut. Allah mengutus Manusia untuk 
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mensejahterakan kehidupan dibumi. Ini sejalan dengan tujuan dari 

pembangunan Manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat atau 

kesejahteraan (falah). Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut yaitu 

dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). Dalam pembangunan Manusia lebih lanjut, Islam menuntut 

Manusia untuk memiliki moral. 

Moral memiliki posisi yang penting dalam ajaran Islam, sebab 

dengan terbentuknya Manusia yang memiliki moral baik merupakan 

tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam. Islam mengajarkan agar 

umatnya untuk ber-akhlakul karimah. Dengan akhlak yang baik maka 

seseorang akan terhindar dari perbuatan keji dan menjadi Manusia yang 

mulia dan dihormati oleh orang lain. Untuk membentuk Manusia yang 

ber-akhlakul karimah malalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam 

sangat penting terutama pendidikan tauhid. Peningkatan mutu dan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) diharapkan meningkatkan mutu secara keseluruhan. 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung 

selalu meningkat. Peningkatan ini menjelaskan bahwa kualitas penduduk 

Lampung mengalami peningkatan dalam setiap tahunya. Peningkatan ini 

membawa Lampung menempati pada kategori menengah atas. 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Lampung termasuk salah satu 

provinsi yang memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

tergolong bagus dibanding provinsi yang tergolong kategori Low. 
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Walaupun demikian, provinsi Lampung masuk deretan IPM terendah 

diantara provinsi lain di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung berada 

dibawah Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 67.46 dan urutan teratas 

berada pada provinsi Kep. Riau dengan nilai 73.75. namun, dari 34 

provinsi tidak ada yang masuk kategori High (tinggi). 

Berdasarkan penjelasan diatas solusi agar Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) menjadi lebih baik adalah dengan meningkatkan fasilitas 

dan sarana terutama di daerah yang tertinggal. Banyak daerah di 

Lampung yang masih tertinggal dan berada dipelosok. Peningkatan 

sarana dan prasarana akan mengurangi kemiskinan dan dengan 

berkurangnya kemiskinan akan meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Adanya pengaruh positif dan signifikan garis kemiskinan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. Hal ini dibuktikan dengan hasil regresi 

menunjukan Thitung lebih besar daripada Ttabel (5,680 > 4,30265) dan nilai 

signifikan 0,030 < 0,05. Dalam perspektif islam, kemiskinan merupakan 

suatu hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada kaum muslimin. 

Kerusakan disini berarti kekufuran dankekufuran akan mendekatkan pada 

kekafiran yang berarti seseorang keluar dari agama Islam dan hal tersebut 

termasuk dosa besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda : 

 ُُ ٌِ َيالٍِك رَِِضَ اَّلل َخَْ ْ نَِس ة
َ
ٌْ أ َقاَل رَُشُْل اَّلل ًصَّلَّ اَّلل َغوَيُِْ وََشوَّى  :قَاَل  ,َخ

َْْن ُزْفًرا  ْن يَُس
َ
 ََكَد اهَْفْقُر أ

Artinya :” Dari Anas bin Malik r.a. berkata : Rasulullah SAW  bersabda 

kefakiran mendekati kekufuran. 

2. Tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan pengeluaran pemerintah 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dibuktikan 

dengan hasil regresi menunjukan Thitung lebih kecil daripada Ttabel (-2,223 

< 4,30265) dan nilai signifikan 0,156 lebih besar dari 0,05. Menurut 

pandangan Islam, masalah pendidikan merupakan tanggung jawab 

pemerintah untuk menanganinya dan termasuk kemaslahatan umum yang 

harus diwujudkan oleh pemerintah yang bisa dinikmati oleh publik, 



 

 

begitu juga pelayanan kesehatan. Pengadaan pelayanan publik tersebut 

melalui  kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan umat. 

3. Tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan ketimpangan distribusi 

pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini 

dibuktikan dengan hasil regresi menunjukan Thitung lebih kecil daripada 

Ttabel (-4,020 < 4,30265) dan nilai signifikan 0,057 lebih besar dari 0,05. 

Pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama yaitu, 

distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem 

yang menganut pada aspek keadilan sosial masyarakat. Allah SWT 

menegaskan dalam Al-Qur‟an untuk selalu berlaku adil melalui 

pemerataan distribusi. Allah SWT berfirman : 

َ إِنَّ  ِ  ٱَّللَّ ُمُر ة
ۡ
ٌِ وَ  ٱۡهَػۡدلِ يَأ ٌِ  ٱۡهُقۡرََبَٰ ِإَويَخآيِٕ ذِي  ٱۡۡلِۡخَسَٰ َََۡهَٰ َغ  ٱۡهَفۡدَشآءِ َوَي

ََمرِ وَ  ًُ
ۡ ِۚ وَ  ٱل ُروَن  ٱۡۡلَۡغِ   ٩٠يَِػُظُسۡى هََػوَُّسۡى حََذلَّ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

4. IPM Lampung saat ini berada pada kategori menengah atas dengan nilai 

66.95, ini menunjukan bahwa kualitas SDM Lampung masuk kategori 

menengah, dengan demikian Lampung sudah mampu menciptakan 

kesejahteraan (Falah) masyarakat dengan menekan angka ketimpangan 

di lampung. Menurut perspektif ekonomi Islam, Lampung sudah dapat 

mewujudkan Falah dalam menjalankan peran dalam mewujudkan SDM 

yang Insani dan berkualitas. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Disarankan untuk BPS tentang indikator kemiskinan bahwa tidak semua 

yang memiliki rumah gedung termasuk keluarga kaya, tetapi saat ini 

banyak keluarga miskin yang memiliki rumah gedung karena hasil 

gotong royong masyarakat yang membantu keluarga lain untuk 

mendapatkan rumah yang layak tinggal. Jadi, rumah, jenis lantai, jenis 

tembok gedung serta tidak adanya fasilitas buang air besar tidak lagi 

sinkron dengan  keadaan saat ini dan tidak bisa menjadi patokan untuk 

mengelompokan keluarga miskin. 

2. Disarankan agar perlunya pemerintah untuk meningkatkan mutu kualitas 

SDM nya terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM 

yang dibina dan menghasilkan SDM yang berkualitas serta meningkatkan 

akses-akses pendidikan sehingganya dapat di jangkau oleh masyarakat.  

3. Disarankan agar perlunya pemerintah lebih meningkatkan distribusi 

pendapatan supaya lebih merata di lapisan masyarakat dan agar lebih 

berlaku adil serta mengadakan peyuluhan dan pendampingan ketika 

pemberian bantuan langsung tunai agar dapat lebih merata 

pendistribusian dan terkontrol serta tidak salah sasaran dalam 

pendistribusian bantuan dan dapat memperbaiki tingkat produktifitas 

tenaga kerja. 

 

120 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Sumber Buku 

Aziz, Abdul, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2008 

Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syari’ah. 

edisi revisi, Jakarta : Rajawali Pers, 2016 

Departemen Agama Islam RI. Al-Qur’an dan Terjemahanya. Surabaya : Karya 

Agung, 2006 

Departemen Pedidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : 

Gramedia,  2011 

Dewan pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam seri 

konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 

2016 

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS. Semarang : Badan 

Penerbit UNIV. Diponegoro, 2006 

Harbison, F.H. dan C.A. Meyers. Education, Manpower and Economic Growth, 

1964, dikutip oleh Jhingan, M.L. Ekonomi Pembangunan dan 

Perencanaan, Jakarta : Rajawali Pers, 2014 

Huda,Nurul, Ekonomi Pembangunan Islam, Jakarta : Pranadamedia Group, 2015 

Jhingan, M.L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Jakarta : Rajawali Pers, 

2014 

Kuncoro, Mudrajad, Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi 

cetakan kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015 

121 



 

 

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format 

Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013 

Notoatmojo, Soekidjo. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka 

Cipta, 2009 

Provinsi Lampung, Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung 2015, 

Lampung : Badan Pusat Statistik Lampung, 2015 

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

Jakarta : Rajawali Pers, 2011 

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi 

(Mikroekonomi dan Makroekonomi) Edisi Ketiga. Jakarta : Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008 

Sugiono. Metode Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & 

D,  Cetakan ke- 20. Bandung : Alfabeta, 2014 

Sutrisno Hadi. Metode Reseach. Yogyakarta: ANDI,  2002 

Winarno, Wing Wahyu. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews 

Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011 

Yuliadi, Imamudin, Ekonomi Islam, Sebuah. Pengantar, Yogyakarta : Lembaga 

Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI),  2001 

Sumber Jurnal 

Badan Pusat Statistik Lampung, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi 

Lampung Menurut Pengeluaran 2011-2015, Lampung : Badan Pusat 

Statistik Lampung, 2015 

122 

https://lampung.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Produk-Domestik-Regional-Bruto-Provinsi-Lampung-Menurut-lapangan-usaha-2011-2015-.pdf


 

 

                                                    , Indeks Pembangunan Manusia Provinsi 

Lampung 2013, Lampung : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 

2013 

                                 . Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 

tahun 2011. Jakarta : CV. Nario Sari, 2012 

                                  . Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 

tahun 2014. Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2014 

Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, Jakarta : 

Badan Pusat Statistik, 2014 

Harahap, Riva Ubar. “pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan 

Dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia Pada kab./kota 

propinsi sumatera utara”. Jurnal  Riset  Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 11 

No. 1, Maret 2011 

Mirza, Denni Sulistio. Pengaruh kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja 

Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 

2006-2009. Economics Development Analysis Journal, Vol. 1 No. 1, 

2012 

Mopangga, Herwin. Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Gorontalo, Jurnal Trikonomika, Vol. 10 No. 1, Juni 

2011 

Nurhuda, Rama, M. R. Khairul Muluk, dan Wima Yudo Prasetyo. Analisis 

Ketimpangan Pembangunan (studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2011). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 4, 2013  

123 



 

 

Patta, Devianti. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010” (Skripsi 

Program Sarjana Fakultas Ekonomi Depertemen Ekonomi 

Pembanguanan Universitas Hasanudin, Makassar, 2012 

Rejekiningsih, Tri Wahyu. Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota 

Semarang Dari Dimensi Kultural, Jurnal Ekonomi  Pembangunan. Vol. 

72, No. 1, Juni 2011 

Setiawan, Mohammad Bhakti & Hakim, Abdul. “Indeks Pembangunan Manusia 

Indonesia”, Jurnal Economia, Volume 9, Nomor 1, April, 2013 

Sjafii, Achmad. “Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004” Journal of 

Indonesian Applied Economics, Vol. 3 No. 1, Mei 2009 

Suryawati, Chriswardani. Memahami Kemiskinan secara Multidimensional, 

JMPK, Vol. 08 No.03, September 2005 

Widodo, Adi, Waridin, dan  Johanna Maria K. Analisis Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan 

Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi 

Jawa Tengah, Jurnal Dinamika EkonomI Pembangunan. Vol. 1, No. 1, 

JULI 2011 

Sumber Online 

Aksi Kriminalitas di Bandar Lampung Meningkat” (On-line), tersedia di : 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/02/nu1ss9377-

aksi-kriminalitas-di-bandar-lampung-meningkat (2 September 2015) 

124 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/02/nu1ss9377-aksi-kriminalitas-di-bandar-lampung-meningkat
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/02/nu1ss9377-aksi-kriminalitas-di-bandar-lampung-meningkat


 

 

Angka kriminalitas menurun” (On-line), tersedia di : 

http://www.saibumi.com/artikel-71337-kapolda-lampung-2015-angka-

kriminalitas-menurun.html (29 Desember 2015) 

Badan Pusat Statistik Lampung, “Angka Harapan Hidup” (On-line), tersedia di : 

http://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/366 (2015) 

Badan Pusat Statistik Lampung, “angka harapan lama sekolah ” (On-line), 

tersedia di : https://Lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/369 

(2014) 

Badan Pusat Statistik Lampung, “Presentase Garis kemiskinan 2015” (On-line), 

tersedia di : http://lampung.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/57 

(2015) 

Badan Pusat Statistik Lampung, “Rata - rata lama sekolah” (On-line), tersedia di : 

https://Lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/365 (2014)
 

Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia” (On-line), tersedia di : 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211 (2015) 

Lokasi rawan kriminalitas di Lampung “(On-line), tersedia di : 

http://www.antaralampung.com/berita/259374/ini-32-lokasi-rawan-

kriminalitas-di-lampung  (22 Juli 2011) 

Pendidikan Lampung peringkat 27 Nasional” (On-line), tersedia di : 

https://kupastuntas.co/berita-pendidikan/2016-05/pendidikan-lampung-

peringkat-27-nasional-ketua-dpl-mahfud-santoso-ini-hal-yang-

memalukan/ (19 Mei 2016) 

125 

http://www.saibumi.com/artikel-71337-kapolda-lampung-2015-angka-kriminalitas-menurun.html%20(29
http://www.saibumi.com/artikel-71337-kapolda-lampung-2015-angka-kriminalitas-menurun.html%20(29
http://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/366
https://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/369
http://lampung.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/57
https://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/365
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211
http://www.antaralampung.com/berita/259374/ini-32-lokasi-rawan-kriminalitas-di-lampung%20%20(22
http://www.antaralampung.com/berita/259374/ini-32-lokasi-rawan-kriminalitas-di-lampung%20%20(22
https://kupastuntas.co/berita-pendidikan/2016-05/pendidikan-lampung-peringkat-27-nasional-ketua-dpl-mahfud-santoso-ini-hal-yang-memalukan/
https://kupastuntas.co/berita-pendidikan/2016-05/pendidikan-lampung-peringkat-27-nasional-ketua-dpl-mahfud-santoso-ini-hal-yang-memalukan/
https://kupastuntas.co/berita-pendidikan/2016-05/pendidikan-lampung-peringkat-27-nasional-ketua-dpl-mahfud-santoso-ini-hal-yang-memalukan/


 

 

Lampiran 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3  

Indeks Pembangunan Manusia (Methode Baru) tingkat Nasional 

No. Kabupaten 
[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Dki Jakarta 76.31 76.98 77.53 78.08 78.39 78.99 

2. Di Yogyakarta 75.37 75.93 76.15 76.44 76.81 77.59 

3. Kalimantan Timur 71.31 72.02 72.62 73.21 73.82 74.17 

4. Kep. Riau 71.13 71.61 72.36 73.02 73.40 73.75 

5. Bali 70.10 70.87 71.62 72.09 72.48 73.27 

6. Riau 68.65 68.90 69.15 69.91 70.33 70.84 

7. Sulawesi Utara 67.83 68.31 69.04 69.49 69.96 70.39 

8. Banten 67.54 68.22 68.92 69.47 69.89 70.27 

9. Sumatera Barat 67.25 67.81 68.36 68.91 69.36 69.98 

10. Sumatera Utara 67.09 67.34 67.74 68.36 68.87 69.51 

11. Jawa Barat 66.15 66.67 67.32 68.25 68.80 69.50 

12. Jawa Tengah 66.08 66.64 67.21 68.02 68.78 69.49 

13. Aceh 67.09 67.45 67.81 68.30 68.81 69.45 

14. Sulawesi Selatan 66 66.65 67.26 67.92 68.49 69.15 

15. Kep. Bangka Belitung 66.02 66.59 67.21 67.92 68.27 69.05 

16. Jawa Timur 65.36 66.06 66.74 67.55 68.14 68.95 

17. Jambi 65.39 66.14 66.94 67.76 68.24 68.89 

18. Kalimantan Utara - - - 67.99 68.64 68.76 

19. Sulawesi Tenggara 65.99 66.52 67.07 67.55 68.07 68.75 

20. Bengkulu 65.35 65.96 66.61 67.50 68.06 68.59 

21. Kalimantan Tengah 65.96 66.38 66.66 67.41 67.77 68.53 

22. Kalimantan Selatan 65.20 65.89 66.68 67.17 67.63 68.38 

23. Sumatera Selatan 64.44 65.12 65.79 66.16 66.75 67.46 



 

 

24. Maluku 64.27 64.75 65.43 66.09 66.74 67.05 

25. Lampung 63.71 64.20 64.87 65.73 66.42 66.95 

26. Sulawesi Tengah 63.29 64.27 65 65.79 66.43 66.76 

27. Maluku Utara 62.79 63.19 63.93 64.78 65.18 65.91 

28. Gorontalo 62.65 63.48 64.16 64.70 65.17 65.86 

29. Kalimantan Barat 61.97 62.35 63.41 64.30 64.89 65.59 

30. Nusa Tenggara Barat 61.16 62.14 62.98 63.76 64.31 65.19 

31. Sulawesi Barat 59.74 60.63 61.01 61.53 62.24 62.96 

32. Nusa Tenggara Timur 59.21 60.24 60.81 61.68 62.26 62.67 

33. Papua Barat 59.60 59.90 60.30 60.91 61.28 61.73 

34. Papua 54.45 55.01 55.55 56.25 56.75 57.25 

 Indonesia 66.53 67.09 67.70 68.31 68.90 69.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

Indeks Pembangunan Manusia (Methode Baru) tingkat Sumatera 

No. Kabupaten 
[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Kep. Riau 71.13 71.61 72.36 73.02 73.40 73.75 

2. Riau 68.65 68.90 69.15 69.91 70.33 70.84 

3. Sumatera Barat 67.25 67.81 68.36 68.91 69.36 69.98 

4. Sumatera Utara 67.09 67.34 67.74 68.36 68.87 69.51 

5. Aceh 67.09 67.45 67.81 68.30 68.81 69.45 

6. Kep. Bangka Belitung 66.02 66.59 67.21 67.92 68.27 69.05 

7. Jambi 65.39 66.14 66.94 67.76 68.24 68.89 

8. Bengkulu 65.35 65.96 66.61 67.50 68.06 68.59 

9. Sumatera Selatan 64.44 65.12 65.79 66.16 66.75 67.46 

10. Lampung 63.71 64.20 64.87 65.73 66.42 66.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5   

UJI ASUMSI KLASIK 

 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 6 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation ,04099448 

Most Extreme Differences 

Absolute ,204 

Positive ,204 

Negative -,150 

Kolmogorov-Smirnov Z ,500 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,964 

 

 Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 ,00551 

Cases < Test Value 3 

Cases >= Test Value 3 

Total Cases 6 

Number of Runs 3 

Z -,456 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,648 

Sumber : data diolah 2017 

 



 

 

 Uji Multikolinieritas 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,999
a
 ,999 ,997 ,06482 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,997
a
 ,994 ,992 4958,35344 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,246
a
 ,061 -,174 61375,10676 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,237
a
 ,056 -,180 1764895,524 

 



 

 

 Uji Heteroskedastisitas

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

REGRESI LINIER BERGANDA 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Distribusipenda

patanX3, 

pengeluaranpe

merintahX2, 

gariskemiskinan

X1
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: IndeksPembangunanManusiaY 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,999
a
 ,999 ,997 ,06482 

a. Predictors: (Constant), DistribusipendapatanX3, 

pengeluaranpemerintahX2, gariskemiskinanX1 

b. Dependent Variable: IndeksPembangunanManusiaY 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,075 3 2,692 640,690 ,002
b
 

Residual ,008 2 ,004   

Total 8,084 5    

a. Dependent Variable: IndeksPembangunanManusiaY 

b. Predictors: (Constant), DistribusipendapatanX3, pengeluaranpemerintahX2, 

gariskemiskinanX1 

 

 

 

 



 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 63,400 1,045  60,699 ,000 

gariskemiskinanX1 3,741E-5 ,000 1,666 5,680 ,030 

pengeluaranpemerintahX2 -5,091E-7 ,000 -,651 -2,223 ,156 

DistribusipendapatanX3 -11,705 2,911 -,095 -4,020 ,057 

a. Dependent Variable: IndeksPembangunanManusiaY 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 63,6561 66,9205 65,3133 1,27085 6 

Residual -,04813 ,05388 ,00000 ,04099 6 

Std. Predicte2d Value -1,304 1,265 ,000 1,000 6 

Std. Residual -,743 ,831 ,000 ,632 6 

a. Dependent Variable: IndeksPembangunanManusiaY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


