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ABSTRAK 

 

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar 

hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang 

sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan 

kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah 

sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan 

banyaknya pengangguran. Daftar penduduk miskin di Kota Bandar 

Lampung pada Tahun 2013-2017 terus mengalami kenaikan dimana 

pada tahun 2013 sebanyak 271.721 jiwa dan pada tahun 2018 

sebanyak 390.332 jiwa. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah 

pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan kerja berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung secara simultan 

periode 2020-2018 dan bagaimana solusi penanggulangan 

kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan kerja 

Pemerintah Kota Bandar Lampung peride 2010-2018 ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah pengangguran, tingkat kemiskinan dan lapangan 

kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bandar 

Lampung secara simultan periode 2020-2018 dan untuk mengetahui 

solusi penanggulangan kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan 

dan lapangan kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung peride 2010-

2018 ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan studi 

pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda dengan menggunakan software SPSS.20. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel 

pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan kerja berpengaruh 

terhadap variabel kemiskinan, didapat nilai Fhitung sebesar 5.787 

dengan signifikansi 0,007. Nilai signifikansi 0,007 < 0,05 itu artinya 

nilai signifikansi uji F jauh lebih kecil dari a = 5%, maka model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel pengangguran, 

tingkat pendidikan dan lapangan kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel kemiskinan. Sehingga H01 diterima 

yang menunjukkan bahwa Pengangguran, tingkat pendidikan dan 

lapangan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kota Bandar Lampung secara simultan periode 2010-

2018. Menurut Perspektif Ekonomi Islam menunjukkan bahwa dalam 

agama islam menganjurkan umatnya agar tidak bermalas- malasan 
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menganjurkan agar seorang muslim mau bekerja, bahwa Allah SWT 

memberikan gambaran dasar tentang nilai- nilai kependidikan tentang 

membaca, menulis, meneliti, mengkaji, menelaah sesuatu yang belum 

diketahui, dan pekerjaanpekerjaan tersebut harus senantiasa diawali 

dengan menyertakan nama Allah SWT (bismillah), dan tidak 

menyerah dalam mencari perkerjaan. 

 

Kata Kunci : Kemiskinan, Pengangguran, Tingkat Pendidikan 

dan Lapangan Kerja 
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ABSTRACT 

 

Poverty is the inability to meet a low standard of living which 

is also related to a small amount of income, inadequate housing, poor 

health and health services, low levels of public education, resulting in 

low human resources and high unemployment. The list of poor people 

in Bandar Lampung City in 2013-2017 continued to increase where in 

2013 there were 271,721 people and in 2018 there were 390,332 

people. 

The formulation of the problem in this study is whether 

unemployment, education level and employment affect the poverty 

level in Bandar Lampung City simultaneously for the 2020-2018 

period and how the solution to poverty reduction, unemployment, 

education level and employment of the Bandar Lampung City 

Government for the 2010-2018 period is reviewed. from an Islamic 

Economic Perspective. The purpose of this study was to determine 

whether unemployment, poverty rates and employment affect the 

poverty level in Bandar Lampung City simultaneously for the 2020-

2018 period and to find solutions to poverty reduction, unemployment, 

education level and employment for the Bandar Lampung City 

Government for the 2010-2018 period. viewed from the perspective of 

Islamic Economics. In this study using a quantitative research 

approach. Data collection methods in this study are documentation 

and literature study. The data analysis technique in this study is 

multiple regression using SPSS.20 software. 

Based on the results of the study showed that the variables of 

unemployment, education level and employment to the poverty 

variable, the Fcount value was 5.787 with a significance of 0.007. The 

significance value of 0.007 < 0.05 means that the significance value of 

the F test is much smaller than a = 5%, so the regression model can 

be used to predict the variables of unemployment, education level and 

employment which together affect the poverty variable. So H01 is 

accepted which indicates that unemployment, education level and 

employment have a positive and significant effect on poverty in 

Bandar Lampung City simultaneously for the 2010-2018 period. 

According to the Islamic Economic Perspective, it shows that in Islam, 
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it encourages its people not to be lazy, recommending that a Muslim 

wants to work, that Allah SWT provides a basic description of 

educational values about reading, writing, researching, studying, 

studying something that is not yet known, and These jobs must always 

be preceded by including the name of Allah SWT (bismillah), and do 

not give up in looking for work. 

 

Keywords: Poverty, Unemployment, Education Level and 

Employment 
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (Q.S Al- Maidah (5) 8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan 

tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap 

pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

Adapun skripsi ini berjudul : “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar 

Lampung Periode 2010-2018 Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah 

judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh  adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari 

suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang 

ada.
1
 Pengaruh merupakan daya yang timbul untuk merubah 

sifat atau bentuk sesuatu. 

2. Faktor adalah hal keadaan/peristiwa yang ikut menyebabkan 

atau mempengaruhi terjadinya sesuatu penyebab menurut 

kamus umum Bahasa Indonesia adalah menyebabkan.
2
 

Faktor dapat diartikan sebagai hal yang menyebabkan suatu 

peristiwa. 

3. Kemiskinan adalah satu keadaan dimana seseorang tidak 

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf 

kehidupan kelompok dan ketidakmampuan dalam memenuhi 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 

2 (Jakarta : Balai Pustaka, 2012), h.747 
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 

3 (Jakarta : Balai Pustaka, 2012), h.312 
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kebutuhan pokok.
3
 Kemiskinan yang dimaksud dalam skripsi 

ini adalah kemiskinan pada masyarakat kota Bandar 

Lampung dimana mereka yang hidup di kota tetapi 

kehidupannya masih tergolong rendah. Kemiskinan dapat 

diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang kurang 

mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, 

pangan, maupun papan. 

4. Ekonomi Islam adalah ilmu yang membahas serta 

mengarahkan suatu kegiatan ekonomi dan mengaturnya 

sesuai dengan dasar-dasar dalam ekonomi islam yang 

berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah.
4
 Ekonomi Islam 

merupakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Quran 

dan Sunnah. 

 

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah di atas, maka 

dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud judul proposal ini adalah 

sebuah penelitian yang membahas Pengaruh faktor-faktor yang 

menimbulkan terjadinya kemiskinan pada Kota Bandar Lampung 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan adalah tujuan dari sutau negara, dimana 

negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada 

pembangunannya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan 

adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan 

dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi 

pengangguran ataupun kemiskinan yang ada. Selain pertumbuhan 

ekonomi salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kinerja 

pembangunan ekonomi adalah seberapa besar efektifitas 

penggunaan sumber daya yang tersedia. Kemiskinan sendiri pada 

Negara berkeembang merupakan masalah yang cukup rumit 

                                                           
3Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta : Universitas Gajah 

Mada, 2015), h.299 
4Ahmad Muhammad Al Asal dan Pathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, 

prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam (Jakarta : CV Pustaka Setia, 2011), h.39 
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meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil 

melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan 

nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga 

merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang 

tinggal pada negara/daerah tersebut. Indonesia adalah negara yang 

tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah 

yang masih menjadi perhatian. 

Setiap daerah memiliki masalah masing- masing, tidak 

terkecuali Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung 

memiliki berbagai masalah, diantaranya adalah di bidang sosial 

ekonomi khususnya masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah 

ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang rendah 

berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan 

yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang 

buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga 

berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya 

pengangguran.
5
 

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Kota Bandar 

Lampung, menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di 

Kota Bandar Lampung menempati urutan keenam di Provinsi 

Lampung dengan garis kemiskinan pada tahun 2018 mencapai 

390.332. Berikut ini adalah data tingkat kemiskinan yang ada di 

Kota Bandar Lampung : 

 

Tabel 1 

Garis Kemiskinan di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2010-2018 (dalam Ribu Jiwa) 

Tahun Garis Kemiskinan 

2010 271.721 

2011 281.721 

2012 261.721 

                                                           
5Ibid., h.63 
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2013 291.721 

2014 303.252 

2015 329.796 

2016 358.939 

2017 370.332 

2018 390.332 

Sumber Data : BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2019 

 

Berdasarkan data di atas, tingkat kemiskinan di Kota 

Bandar Lampung mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami 

peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2010 penduduk 

miskin sebanyak 271.271 jiwa, pada tahun 2012 mengalami 

penurunan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 261.721 

jiwa, namun pada tahun setelahnya terus mengalami peningkatan, 

hingga pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 

390.332 jiwa. Kota Bandar Lampung yang menjadi Ibu Kota 

Provinsi Lampung seharusnya bisa menjadi tolak ukur tingkat 

kemiskinan yang ada, dikarenakan pusat pembangunan yang ada 

berada pada kota Bandar Lampung dan dapat dijadikan sebagai 

contoh bagi kabupaten yang lain dalam penanggulangan tingkat 

kemiskinan, tapi kenyataanya tingkat kemiskinan masih tergolong 

tinggi. 

Menurut Mudrajad ada tiga masalah pokok yang harus 

diperhatiakn dalam mengukur pembangunan suatu negara atau 

daerah, yaitu : apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan, apa yang 

terjadi terhadap pengangguran, dan apa yang terjadi terhadap 

ketimpangan dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, bila salah 

satu dari tiga hal tersebut mengalami gangguan atau goncangan, 

maka dua hal yang lainnya juga mengalami dampaknya. 

Penyebab kemiskinan akan bermuara pada teori lingkaran 

setan kemiskinan (vicious cycle of poverty). Adanya 

keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal 

menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas 
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menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. 

Rendahnya pendapatan akan menyebabkan rendahnya pula 

tabungan. Rendahnya tabungan maka rendah pula investasinya. 

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Kota Bandar 

Lampung, angka pengangguran tiap tahun terus bertambah di kota 

Bandar Lampung selama 10 tahun terakhir yaitu tahun 2010-2018 

: 

Tabel 2 

Tingkat Pengangguran di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2010-2018 (dalam persen) 

 

Tahun TingkatPengangguran 

2010 11,08% 

2011 12, 09% 

2012 12, 32% 

2013 10,67% 

2014 8,29% 

2015 8,51% 

2016 8,40% 

2017 8,10% 

2018 21,79% 

            Sumber Data : BPS Kota Bandar Lampung 

Tahun 2019 

 

Berdasarkan data di atas, angka pengangguran di Kota 

Bandar Lampung mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 

tingkat pengangguran sebesar 12,09%, namun pada tahun 2018 

mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 21,79%. Hal 

ini menjadi perhatian khusus, karena dengan meningkatnya 

pengangguran akan menyebabkan semakin banyaknya masyarakat 
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yang tidak memiliki pendapatan dan akan berdampak pada 

meningkatnya kemiskinan. 

Menurut Sadono Sukirno pengangguran merupakan suatu 

keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori 

angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif 

sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidak 

sesuaian pasar kerja antara lain akan menyebabkan banyaknya 

macam – macam pengangguran yaitu friksional, musiaman, 

siklikal, struktural, dan teknologis. 

Sedangkan tingkat pengangguran sangat erat 

hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Laju 

pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan 

kerja (penduduk usia kerja), besarnya angkatan kerja ini dapat 

menekan ketersedian lapangan kerja di pasar kerja. Angkatan 

kerja terdiri dari dua komponen yaitu orang yang menganggur dan 

orang yang bekerja.Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya 

adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, 

kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan 

membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.
6
 

Tingkat kemiskinan juga dapat disebabkan oleh 

rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang 

sangat besar, serta tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan 

adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa, 

karena pendidikan yang berkualitas dapat menentukan kualitas 

dari pembangunan. Masalah pendidikan sebenarnya tidak dapat 

dilepaskan dari masalah ekonomi. Baik secara langsung maupun 

tidak langsung, kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan 

pembangunan harus diakui. Dengan demikian, tidak selamanya 

pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan. Sudah 

saatnya, pendidikan harus dipandang sebagai investasi, yang 

secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Konsep 

pendidikan sebagai sebuah investasi (education as investment) 

telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap 

                                                           
6Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya 

Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), h. 261  
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negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan 

prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan 

lainnya. 

Pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai 

fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap 

pembangunan konomi individu, melalui peningkatan keterampilan 

dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. pendidikan selain 

sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal 

manusia (human capital investement) dan menjadi “leading 

sektor” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian 

pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-

sungguh, misalnya komitmen terhadap anggaran pada sektor 

pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga 

keberhasilan investasi dalam format intervensi ekonomi 

(dukungan anggaran) dimaksud dalam pendidikan berkorelasi 

dengan kemajuan pembangunan makronya termasuk 

pembangunan ekonomi itu sendiri. 

Berdasarkan data BPS Kota Bandar Lampung tahun 2014 

sebesar 40,57%  kepala rumah tangga miskin merupakan lulusan 

SD, sedangkan 30,43% tidak bersekolah, 15% merupakan lulusan 

SMP dan 5% merupakan lulusan SMA. Faktor pendidikan yang 

terlihat dari lulusan kepala rumah tangga menunjukkan bahwa 

pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap rumah 

tangga miskin. Dengan adanya keterbatasan pendapatan yang 

diterima setiap kepala rumah tangga miskin membuat penduduk 

miskin mempunyai keterbatasan untuk mengembangkan diri. Pada 

setiap Kota/Kabupaten di Indonesia tingkat pendidikan dapat 

diukur salah satunya dengan besarnya angka melek huruf. Berikut 

ini adalah persentase jumlah penduduk melek huruf di Kota 

Bandar Lampung tahun 2010-2018 : 

 

 

 

 



 8 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Melek Huruf di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2010 – 2018  (Dalam Persentase) 

 

Tahun Jumlah Penduduk Melek Huruf 

2010 97,15% 

2011 97,32% 

2012 96,83% 

2013 97,35% 

2014 97,25% 

2015 97,10% 

2016 97,05% 

2017 96,80% 

2018 97,26% 

Sumber Data : www.bkkbn.go.id 

 

Berdasarkan data pada tabel 3 angka melek huruf 

mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2011 mengalami 

peningkatan dari tahun 2010, sebesar 97,32% dari sebelumnya 

97,15%, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali, 

menjadi 96,83%. Pada tahun 2013 angka melek huruf mengalami 

peningkatan dari tahun 2012, sebesar 97,35%, namun sampai 

tahun 2017 terus mengalami penurunan setiap tahunnya, menjadi 

sebesar 96,80%. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota 

Bandar Lampung untuk meningkatkan angka melek huruf. Dari 

peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf diharapkan dapat 

mengatasi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Kota 

Bandar Lampung. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tingkat kemiskinan 

yang dialami oleh masyarakat dalam suatu wilayah dapat 

dipengaruhi oleh kesempatan kerja. Kesempatan kerja pada 
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dasarnya dapat diartikan sebagai jumlah angkatan kerja yang 

bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesempatan kerja 

akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia jika lapangan 

pekerjaan yang tersedia mencukupi atau setara dengan banyaknya 

tenaga kerja yang tersedia. Salah satu mekanisme pokok pada 

negara berkembang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan 

ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah dengan memberikan 

upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi 

kelompok penduduk miskin. Berikut ini adalah banyaknya pencari 

kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin yang terdaftar pada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2010 - 2018 : 

 

Tabel 4 

Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis 

Kelamin yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung Tahun 2010-2018 (Dalam Ribuan Orang) 

Tahun Jumlah Pencari Kerja 

2010 3.563 

2011 7.890 

2012 9.098 

2013 10.734 

2014 4.148 

2015 3.557 

2016 2.894 

2017 5.761 

2018 6.065 

Sumber Data : BPS Provinsi Lampung 

 

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat diketahui bagaimana 

pertumbuhan jumlah banyaknya Pencari Kerja Menurut 

Pendidikan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2010–2018 
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mengalami fluktuasi. Peningkatan yang signifikan terjadi pada 

tahun 2017 sebesar 10.734 orang, namun penurunan paling 

signifikan terjadi pada tahun 2016 sebesar 2.894 orang. Lapangan 

pekerjaan erat kaitannya dengan tempat dimana seseorang bekerja. 

Pada saat ini, banyak orang yang menganggur artinya tidak 

mempunyai pekerjaan, akibatnya mereka tidak memiliki 

pendapatan serta menyebabkan tingkat pengangguran yang cukup 

tinggi dan menimbulkan peningkatan angka kemiskinan. 

Pada kenyataannya pertambahan tenaga kerja ternyata 

tidak dapat diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang 

diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru. Walaupun 

di banyak Negara berkembang tingkat pertumbuhan ekonomi 

semakin cepat dibandingkan sebelumnya, ternyata kesempatan 

kerja baru tidak dapat mengimbangi pertambahan tenaga kerja 

yang terus berlangsung hingga sekarang. Sebagai akibatnya, 

tenaga kerja baru yang tidak memperoleh pekerjaan akan 

memperbesar jumlah pengangguran yang telah ada sebelumnya. 

Lapangan pekerjaan menggambarkan sektor produksi 

mana yang dipilih untuk menjadi sumber nafkah. Status pekerjaan 

seseorang menggambarkan pekerjaan yang dipilih untuk menjadi 

sumber pemenuhan kebutuhan individu berupa sandang, pangan 

dan papan. Penduduk yang mencari pekerjaan adalah penduduk 

yang masuk usia kerja dan mampu bekerja. Angkatan kerja di 

Indonesia kualitasnya masih rendah karena sebagian besar tingkat 

pendidikannya masih rendah. Terbatasnya lapangan kerja 

menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran karena 

lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. 

Kondisi tingkat kemiskinan dikemukakan dalam Al-Qur’an, di 

mana ada orang yang diberikan rezeki lapang dan ada pula yang 

dalam kondisi sempit (miskin). Seperti yang dijelaskan dalam 

surah Al-Israa’ Ayat 30 : 
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”Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada 

siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan-Nya; Sesungguhnya 

dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-

Nya.
7
(Al-Israa (17) : 30) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan 

perolehan harta yang berbeda antar manusia. Bentuk ungkapan ini 

tidak mempertentangkan antara yang kaya dengan miskin, atau 

lapang dan sempit, adanya batasan antara yang kaya dengan yang 

miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di 

masyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi.Tentu saja 

batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari 

kesempatan kerja, memiliki skill atau keterampilan sesuai dengan 

pekerjaan, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe 

manusia yang seperti yang seperti inilah yang diberikan 

kelapangan rezeki oleh Allah SWT. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan di Kota Bandar Lampung,adapun judul skripsi ini 

yakni: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan di Kota Bandar Lampung Periode 2010-2018 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi 

standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah 

                                                           
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya : CV 

Mahkota, Edisi Revisi, 2016), h.108 
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pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan 

dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan 

masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya 

sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran
8
. Daftar 

penduduk miskin di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2013-

2017 terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2013 

sebanyak 271.721 jiwa dan pada tahun 2018 sebanyak 390.332 

jiwa. 

Apabila dilihat dari keadaan letak geografis Kota Bandar 

Lampung yang merupakan gerbang atau lalu lintas utama kegiatan 

ekonomi antar wilayah pulau Jawa dan Sumatera, yang dimana 

memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu simpul 

distribusi barang dan jasa. Seharusnya dalam potensi tersebut 

dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan 

Kota Bandar Lampung, sehingga menekan jumlah penduduk 

miskin di Kota Bandar Lampung. Tetapi kenyataannya Kota 

Bandar Lampung tertinggal jauh dibandingkan dengan Kabupaten 

lainnya yang ada di Provinsi Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan kerja 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bandar 

Lampung secara simultan periode 2010-2018 ? 

2. Bagaimana solusi penanggulangan kemiskinan, 

pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan kerja 

Pemerintah Kota Bandar Lampung peride 2010-2018 ditinjau 

dari Perspektif Ekonomi Islam ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

                                                           
8Mudrajad Kuncoro, Masyarakat dan Budaya (Jakarta : Pustaka Setia, 

2013), h.63 
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1. Untuk mengetahui apakah pengangguran, tingkat kemiskinan 

dan lapangan kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 

di Kota Bandar Lampung secara simultan periode 2020-2018. 

2. Untuk mengetahui solusi penanggulangan kemiskinan, 

pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan kerja 

Pemerintah Kota Bandar Lampung peride 2010-2018 ditinjau 

dari Perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan 

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan 

memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai faktor-

faktor yang menyebabkan kemiskinan di suatu wilayah dan 

solusinya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

bahan bacaan mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan 

yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi yang berguna berkaitan dengan jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Lampung atau tingkat kemiskinan di 

Provinsi Lampung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi penelitian selanjutnya tentang kemiskinan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah 

ada. Penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai 

kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang dapat 

dijadikan acuan dan masukan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Peneliti Hasil Penelitian 

1 Pengaruh 

Tingkat 

Pengangguran 

terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi 

Kalimantan 

Barat 

Yarlina 

Yacoub 

(2012)
9
 

Tingkat pengangguran 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan 

kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Barat. Data 

empiris menunjukkan pola 

hubungan yang tidak selalu 

searah antara tingkat 

pengangguran dan tingkat 

kemiskinan. 

2 Pengaruh 

Jumlah 

Penduduk, 

Tingkat 

Pengangguran 

dan Tingkat 

Pendidikan 

Terhadap 

Kemiskinan 

diProvinsi Aceh 

Eka 

Agustina, 

Mohd. Nur 

Syechalad, 

Abu Bakar 

Hamzah 

(2018)
10

 

Hasil penelitian untuk 

pengaruh jumlah penduduk, 

tingkat pengangguran dan 

tingkat pendidikan terhadap 

kemiskinan menunjukkan 

bahwa tingkat pengangguran 

dan tingkat pendidikan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan 

sedangkan jumlah penduduk 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan. 

                                                           
9 Yarlina Yacoub, Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat 

Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Eksos,Volume 8, 

Nomor 3, Oktober 2012, ISSN 1693 – 9093 
10Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad, Abu Bakar Hamzah, Pengaruh 

Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Aceh, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 4 

Nomor 2, September 2018, ISSN : 2502-6976 
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3 Pengaruh 

Pendidikan, 

Pengangguran 

Dan 

Ketimpangan 

Gender 

Terhadap 

Kemiskinan 

diSumatera 

Utara 

Alfi Amalia 

(2017)
11

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan, 

pengangguran dan 

ketimpangan gender bersama-

sama berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Sumatera Utara.  

 

 

4 Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kemiskinan di 

Kabupaten 

Kutai 

Kartanegara 

Gamal 

Abdul 

Aziz, Eny 

Rochaida, 

Warsilan 

(2016)
12

 

Laju Pertumbuhan dan 

Pengeluaran Pemerintah 

berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan, artinya bahwa jika 

pendapatan perkapita 

masyarakat meningkat akan 

mengurangi angka kemiskinan. 

Pendidikan berpengaruh 

negatif terhadap kemiskinan, 

artinya bahwa jika Pendidikan 

masyarakat meningkat akan 

mengurangi angka kemiskinan, 

sedangkan Pengangguran 

berpengaruh positif terhadap 

kemiskinan, artinya bahwa jika 

pengangguran meningkat akan 

terjadi kenaikan angka 

kemiskinan. Kedua variabel ini 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan di 

                                                           
11 Alfi Amalia, Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Ketimpangan 

Gender Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara, Jurnal At-Tawassuth, Vol. III, 

No.3, 2017: 324 – 344 
12Gamal Abdul Aziz, dkk, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan 

di Kabupaten Kutai Kartanegara, INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan 

Manajemen, Volume 12, (1), 2016 :0216-7786 
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kabupaten kutai Kartanegara. 

5 Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Provinsi Jawa 

Tengah 

Rusdarti 

dan Lesta 

Karolina 

Sabayang 

(2013)
13

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penurunan tingkat 

pengangguran tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan. Faktanya 

bahwa jumlah orang miskin di 

daerah lebih besar daripada 

kota. Secara statistik, PDRB 

dan variabel lainnya seperti 

pengeluaran publik 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan 

sedangkan pengangguran 

pengaruhnya tidak signifikan. 

Sumber Data : Data Sekunder Tahun 2020 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian terdahulu adalah variabel penelitian yang pada 

penelitian ini menggunakan variabel pengangguran, tingkat 

pendidikan dan lapangan pekerjaan, sedangkan penelitian 

terdahulu variabel yang digunakan adalah pendapatan perkapita, 

inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat konsumsi 

dan PDRB. Rentang waktu penelitian yang digunakan oleh 

penelitian ini adalah 10 tahun, sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan rentang waktu 5 tahun. Penelitian terdahulu belum 

ada yang membahas masalah kemiskinan dari perspektif Ekonomi 

Islam, sedangkan pada penelitian ini akan dijabarkan mengenai 

kemiskinan dari perspektif Ekonomi Islam. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat 

beberapa bagian diantaranya sebagai berikut: 

                                                           
13Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang, Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Economia, Volume 9, Nomor 1, 

April 2013, ISSN 2009 – 2011 
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1. BAB I Pendahuluan, bab ini membahas mengenai penegasan 

judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian manfaat penelitian, kerangka pikir, hipotesis 

penelitian dan sistematika penulisan.  

2. BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis : Bab ini 

membahas teori-teori yang berhubungan dengan variabel–

variabel dalam penelitian dan pengembangan hipotesis.  

3. BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini membahas 

mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi sampel dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrument penelitian, dan uji 

hipotesis.  

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini 

membahas mengenai deskripsi data dan pembasahan hasil 

penelitian dan analisis.  

5. BAB V Penutup : Pada bab ini berisi simpulan dan 

rekomendasi penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu ekonomi 

dan sosial. Dari sisi ekonomi, kemiskinan menunjukan 

ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar, 

sedangkan dari sisi sosial menunjukan ketidakmampuan 

dalam peran sosial. Banyak faktor yang menyebabkan 

kemiskinan, baik yang relatif tetap maupun yang 

berkembang.Faktor yang relatif tetap misalnya letak geografis 

dan daya dukung alam.Sementara faktor yang berkembang 

adalah berupa keadaan sosial, keadaan budaya yang 

menyangkut pengetahuan dan keterampilan, adat istiadat, 

situasi politik, dan kebijaksanaan penguasa.
14

 

Berdasarkan penjelasan di atas, kemiskinan dapat 

diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan dan dari 

sisi sosial menunjukan ketidakmampuan dalam peran sosial 

sebagai seorang masyarakat. 

2. Kriteria Miskin 

Menurut standar BPS Indonesia, ada empat belas 

kriteria seseorang dikatakan miskin
15

, berikut ini kriteria 

tersebut : 

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per 

orang 

                                                           
14Elly M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Jakarta : Prenada 

Media Group, 2011), h.78 
15Program Keluarga Harapan, Meraih Keluarga Sejahtera, t.t.p., t.p, 2019., 

h.1 
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b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu 

murahan. 

c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/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 

terlindungi/sungai/ air hujan. 

g. Bahan bakar untuk memasak sehari –hari adalah kayu 

bakar/ arang/minyak tanah. 

h. Hanyamengkonsumsi 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/ 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 dan 

Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ 

tidak tamat SD/ tamat SD. 

m. 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. 
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3. Indikator Kemiskinan 

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar yang 

ditetapkan BPS, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan
16

, 

yaitu: 

a. Head Count Index (HCI-P0 ), yaitu persentase penduduk 

miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). 

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1 ) 

yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap 

garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin 

jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis 

kemiskinan. 

c. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-

P2 ) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran 

pengeluaran diantara penduduk miskin. 

 

4. Faktor Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi 

menjadi tiga yaitu
17

: 

a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya 

ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang 

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 

Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam 

dengan jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. 

b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas 

sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang 

rendah menyebabkan produktivitasnya rendah. Yang pada 

gilirannya menyebabkan rendahnya tingkat upahnya. 

                                                           
16 Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Analisis Indikator Kemiskinan 

Kabupaten Demak Tahun 2017 (Demak : BPS Kabupaten Demak – CV. Citra Yunda, 

2017), h.24 
17Ardito Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan 

Masyarakat(Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 9 
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Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena 

rendahnya pendidikan atau karena keturunan. 

c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal. 

 

5. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab 

yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah 

Swt, menggunakan istilah itu dalam firman-Nya QS. Al-Isra 

(17) ayat 30 : 

                         

         

“Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah 

Kami binasakan. dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui 

lagi Maha melihat dosa hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Isra 

(17) : 30) 

 

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang 

dilihat dari kacamata dan sudut mana pun seharusnya 

mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya. Sayang 

peradaban Barat Kapitalis, pengembang sistem ekonomi 

kapitalis, memiliki gambaran/fakta tentang kemiskinan yang 

berbeda-beda. Mereka menganggap bahwasanya kemiskinan 

adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena 

kebutuhan berkembang seiring dengan berkembang dan 

majunya produk-produk barang ataupun jasa, maka mereka 

menganggap usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan atas 

barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan dan 

perbedaan. 
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Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah 

masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer 

secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan 

primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga 

hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. 

Allah Swt berfirman dalam QS.Al-Baqarah (2) ayat 

233 dan QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6 yaitu: 

                         

                         

                    

                       

                        

                            

            

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 

Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada 

dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 



 24 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2) : 233) 

 

              

                     

                    

                  

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu 

sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 

upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. 

Ath-Thalaq (65) : 6) 

Rasulullah selalu memotivasi umatnya untuk 

senantiasa berdagang sebagaimana sabda beliau SAW yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a : 

 “Seseorang di antara kalian mencari seikat kayu 

bakar yang dipikul di atas punggungnya, itu lebih baik 

daripada meminta-minta kepada seseorang, terkadang diberi, 

terkadang tidak.” (HR. Bukhori) 

 

Dari ayat dan hadis di atas dapat di pahami bahwa 

tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong 
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pada kebutuhan pokok (primer), yang berkaitan erat dengan 

kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila 

kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat 

berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat 

manusia. Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu 

sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan, 

sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al- Baqarah (2) 

ayat 268. 

                         

               

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan 

kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); 

sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya 

dan karunia. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengatahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 268) 

Dengan demikian, siapa pun dan di mana pun berada, 

jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok 

(primer)nya, yaitu sandang, pangan, dan papan, dapat 

digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun 

miskin. Oleh karena itu, setiap program pemulihan ekonomi 

yang ditujukan mengentaskan fakir miskin, harus ditujukan 

kepada mereka yang tergolong pada kelompok tadi. Baik 

orang tersebut memiliki pekerjaan, tetapi tetap tidak dapat 

memenuhi kebutuhanpokoknya dengan cara yang makruf, 

yakni fakir, maupun yang tidak memiliki pekerjaan karena 

PHK atau sebab lainnya, yakni miskin. Jika tolak ukur 

kemiskinan Islam dibandingkan dengan tolak ukur lain, maka 

akan didapati perbedaan yang sangat mencolok. Tolak ukur 

kemiskinan dalam Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi 

dari tolak ukur lain. Sebab, tolak ukur kemiskinan dalam 

Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi 

individu manusia, yaitu pangan, sandang, dan pangan. 
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Adapun tolak ukur lain umumnya hanya menitikberatkan pada 

pemenuhan kebutuhan pangan semata. 

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas 

kemiskinan memang tidak mudah karena pada tiap lingkungan 

tertentu dan tiap pada kurun waktu tertentu kepentingan dan 

kebutuhan manusia dan masyarakat berbeda. Seseorang 

didalam lingkungan masyarakat yang sudah digolongkan 

kaya, namun di lingkungan lain ia masih di golongkan miskin. 

Demikian pula suatu masyarakat yang di anggap kaya 

dibandingkan masyarakat lain ia masih di anggap miskin. 

Sekalipun demikian, dilingkungan tiap masyarakat kedua 

unsur pokoknya, si miskin dan si kaya, tetap saja ada. Maka 

berdasarkan diatas, kaya dan miskin relatif adanya. Ajaran 

Islam di jabarkan dalam fiqih melihat tiga faktor yang 

berkaitan dengan masalah kemiskinan seseorang : pertama, 

harta benda yang dimiliki secara sah berada di tempat (mal 

makhluk hadhir), kedua, mata pencaharian (pekerjaan) tetap, 

yang di benarkan  oleh hukum (al-kasb al-halal), ketiga, 

kecukupan ( al-kifayah) atau kebutuhan hidup yang pokok.
18

 

Selanjutnya, di dalam literatur hukum islam, istilah 

kemiskinan atau “miskin” di bedakan dengan “fakir” 

mengenai perbedaan kedua istilah tersebut, dari hasil tela’ah 

kitab fiqih Ali Yafie membuat rumusan definisi miskin adalah 

mereka yang memiliki harta benda/pencaharian atau kedua-

duanya hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan 

pokok. Sedangkan yang di sebut fakir ialah mereka yang tidak 

memilki sesuatu harta benda atau tidak mempunyai mata 

pencaharian tetap atau mempunyai harta benda tetapi hanya 

menutupi kurang seperdua kebutuhan pokoknya.
19

 

Menurut pandangan islam, tidak dapat di benarkan 

seseorang yang hidup di tengah masyarakat islam, sekalipun 

Al-dzimmah (warga negara non-mulim), menderita lapar, 

                                                           
18 Ali yusuf, Menggagas Fiqih Sosial : dari Soal Lingkungan Hidup, 

Asuransi Hingga Ukhuwah, cet ke 3, (Bandung : Mizan, 1995), h. 165 
19 Ali Yafie, Islam dan Problematika Kemiskinan Pesantren, (Jakarta : 

P3LM, 1986) ,h. 6 
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tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal) 

dan membujang.
20

 Allah SWT telah menyediakan rezeki 

untuk makhluk, untuk manusia. Manusia bekerja untuk 

mendapatkan itu. Manusia tidak boleh berpangku tangan. 

Sudah nasib saya tidak mendapat rezeki, sudah menjadi nasib 

saya menjadi orang miskin. Maka Allah berfirman lagi dalam 

hal ini. “ Allah itulah yang membuat bumi untukmu guna di 

tundukkan. Maka berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi 

itu dan makanlah dari rezeki Allah”.
21

  Firman ini 

menjelaskan, bahwa setiap manusia di berikan rezeki pada 

jalannya sendiri. Dan itu tergantung bagaimana manusia bisa 

mencari jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut. 

Kemiskinan dan keterbelakangan yang telah berjalan 

dalam rentang waktu yang cukup panjang, memastikan bahwa 

gejala-gejala yang ada tidak cukup di terangkan sebagai 

realitas keterbatasan lapangan pekerjaan, pendapatan, 

pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Ini sudah menjadi 

realitas sistem/struktur dan tata nilai masyarakat suatu realitas 

budaya. Tata nilai dan sistem/struktur sosial ekonomi serta 

perilaku dan kecenderungan aktual yang telah terbiasa dengan 

kemiskinan ini, bukan saja menyebabkan mereka yang miskin 

untuk tetap miskin. Keadaan ini membuat keluarga 

masyarakat tersebut miskin terhadap kemiskinan itu sendiri.
22

 

 

6. Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan 

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan adalah pengangguran, tingkat pendidikan dan 

terbatasnya lapangan pekerjaan
23

. Dimana salah satu unsur 

yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah 

tingkat pendapatan, Pendapatan masyarakat mencapai 

                                                           
20 Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar (Jakarta: Ghailiah 

Indonesia, 1984) h.577 
21 Ibid., 577. 
22 Adi Sasono, “Islam Di Indonesia”, Dalam M. Amin rais, ed. Suatu Ikhtiar 

Mengacu Diri, cet ke 4, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1994 ) h. 99-100 
23Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Analisis Indikator……, h.24 
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maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja 

penuh (full employment) dapat terwujud. 

Berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap 

kemiskinan, berikut ini adalah penjelasan terkait faktor 

tersebut : 

a. Pengangguran 

1) Pengertian Pengangguran 

Pengangguran merupakan suatu keadaan 

dimana seseorang yang tergolong dalam kategori 

angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan 

secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran 

terjadi karena ketidaksesuaian pasar kerja antara lain 

akan menyebabkan banyaknya macam-macam 

pengangguran yaitu friksional, musiman,  struktural, 

dan teknologis.
24

Berdasarkan penjelasan diatas, 

pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang 

tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan 

pendapatan sehingga dapat digunakan sebagai alat 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  

 

2) Macam Pengangguran 

Dalam membedakan jenis-jenis 

pengangguran, terdapat dua cara untuk 

menggolongkannya, yaitu sebagai berikut:
25

 

Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya, jenis 

pengangguran berdasarkan penyebabnya adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengangguran Normal / Friksional, yaitu para 

penganggur yang tidak ada pekerjaan yang bukan 

berarti karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, 

tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih 

                                                           
24Iskandar Putong, Economics: Pengantar Mikro dan Makro (Jakarta : Mitra 

Wacana Media, 2013), h.426-427 
25Ibid, h. 328-329 
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baik. Dalam perekonomian yang berkembang 

pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan 

mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah 

memperoleh pekerja. Akibatnya pengusaha 

menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan 

mendorong para pekerja untuk meninggalkan 

pekerjaanya yang lama dan mencari pekerjaan 

baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai 

dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja 

baru ini untuk sementara para pekerja tersebut 

tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah 

yang digolongkan sebagai pengangguran normal. 

b) Pengangguran Siklinal, perekonomian tidak selalu 

berkembang dengan teguh. Adakalanya 

permintaan agregat lebih tinggi, dan ini 

mendorong pengusaha menaikkan produksi. 

Lebih banyak pekerja baru digunakan dan 

pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa 

lainnya permintaan agregat menurun dengan 

banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen 

bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin 

disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. 

Kemunduran ini menimbulkan efek kepada 

perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, 

yang juga akan mengalami kemerosotan dalam 

permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan 

permintaan agregat ini mengakibatkan 

perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau 

menutup perusahaannya, sehingga pengangguran 

akan bertambah. Pengangguran dengan wujud 

tersebut dinamakan pengangguran siklikal. 

c) Pengangguran Struktural, tidak semua industri 

dan perusahaan dalam perekonomian akan terus 

berkembang maju,sebagiannya akan mengalami 

kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh 

salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya 
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barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi 

mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, 

biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak 

mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu 

sangat menurun oleh karena persaingan yang 

lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan 

itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam 

industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja 

terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. 

Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai 

pengangguran struktural. Dinamakan demikian 

karena disebabkan oleh perubahan struktur 

kegiatan ekonomi. 

d) Pengangguran Teknologi, pengangguran dapat 

pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga 

manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. 

Racun lalang dan rumput, misalnya, telah 

mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk 

membersihkan perkebunan, sawah dan lahan 

pertanian lain. Begitu juga mesin telah 

mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk 

membuat lubang, memotong rumput, 

membersihkan kawasan, dan memungut hasil. 

Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot 

telah menggantikan kerja-kerja manusia. 

Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan 

mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan 

pengangguran teknologi. 

 

3) Tingkat Pengangguran 

Pengangguran dalam suatu negara adalah 

perbedaan di antara angkatan kerja dengan 

penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Yang 

dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah 
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tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian 

pada suatu waktu tertentu. 

Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan 

dua informasi, yaitu jumlah penduduk yang berusia 

antara 15 tahun dan 64 tahun dan jumlah penduduk 

yang berusia antara 15-64 tahun yang tidak ingin 

bekerja. Perbandingan di antara angkatan kerja 

dengan penduduk usia kerja dinamakan tingkat 

partisipasi kerja, sedangkan perbandingan antara 

jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan 

angkatan kerja keseluruhannya disebut tingkat 

pengangguran.  

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada 

suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi 

jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. 

Rumusnya yaitu:
26

 

 

Tingkat Pengangguran  = Jumlah 

Pengangguran X100% 

Jumlah Angkatan 

Kerja 

 

 

4) Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 

Menganggur dalam Islam bukanlah suatu 

yang dianjurkan, tetapi bekerja dalam Islam adalah 

suatu tuntutan yang harus dilakukan. Menurut Imam 

Syaibani:  

“kerja merupakan usaha untuk mendapatkan 

uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja 

                                                           
26Sadono Sukirno, Makroekonomi…., h. 18-19 
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sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, 

dimana manusia bertanggungjawab untuk 

menginvestasikan dan mengembangkan harta yang 

diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan 

manusia”. 

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan 

memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah 

kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih 

dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal 

yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman 

Allah SWT Qs. An-Nahl (16) Ayat 97: 

               

                     

        

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”. (Qs. An-Nahl 

:97)
27

 

 

Islam telah memperingatkan agar umatnya 

jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset 

kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan 

                                                           
27 Departemen Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung, 

Diponogoro, 2010), h. 97 
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kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja 

termasuk yang merugikan orang lain demi 

terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist 

yang mengatakan “kemiskinan akan mendekatkan 

kepada kekufuran. Namun kenyataannya, tingkat 

pengangguran di negara-negara yang mayoritas 

berpenduduk muslim relatif tinggi.  

Meningkatnya pemahaman masyarakat 

tentang buruknya pengangguran, baik bagi individu, 

masyarakat ataupun negara, akan menigkatkan 

motivasi untuk bekerja lebih serius. Walaupun Allah 

telah berjanji akan menanggung rezeki kita semua, 

namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan 

yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling utama 

adalah kita harud berusaha untuk mencari rezeki yang 

dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan 

“system” yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang 

akan mendapatkan rezeki dan barang siapa yang 

berpangku tangan maka dia akan kehilangan rezeki. 

Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk 

mendapatkan rezeki tersebut. 

Bermalas-malasan atau menganggur akan 

memberikan dampak negatif langsung kepada 

pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak 

langsung terhadap perekonomian secara keseluruhan. 

Dari kacamata makro, pengangguran akan 

menyebabkan tidak optimalnya tingkat pertumbuhan 

ekonomi akibat sebagian potensi dari faktor produksi 

tidak dimamfaatkan. Kelompok pengangguran akan 

menggantungkan hidupnya pada orang-orang yang 

bekerja sehingga tingkat ketergantungan akan menjadi 

tinggi sedangkan tingkat pendapatan perkapita akan 

merosot. 
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Untuk menghindari dampak tersebut, maka 

sumber daya yang ada harus dimamfaatkan untuk 

melakukan suatu usaha walaupun jumlahnya terbatas. 

Bekerja, walaupun dengan pekerjaan yang 

menggunakan tenaga kasar dan termasuk pada 

pekerjaan sektor informal, tidak menjadi halangan 

karena hal itu lebih terhormat daripada meminta-

minta.  

Dalam kaitannya dengan bidang pekerjan 

yang harus dipilih, Islam mendorong umatnya untuk 

berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam 

segala bentuk seperti: pertanian, pengembalaan, 

berburu, industri, perdagangan dan lain-lain. Islam 

tidak semata-mata hanya memerintahkan untuk 

bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan), 

penuh ketekunan dan profesionl. Insan dalm bekerja 

bukanlah suatu perkara yang sepele tetapi merupakan 

suatu kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh tiap-

tiap muslim. “sesungguhnya Allah mencintai jika 

seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan 

secara itqan (professional)” (HR. Baihaqi)
28

 

b. Pendidikan 

1) Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses jangka 

panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan 

terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial 

mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis 

untuk tujuan-tujuan umum.
29

 Pendapat lain menurut 

Azyumardi Azra menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan suatu kegiatan seseorang dalam 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk 

tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa kini dan 

sekaligus persiapan bagi kehidupan masa yang akan 

                                                           
28 Sanerya Hendrawa, spiritual management (Bandung: Mizan, 2009), h. 79 
29Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan ( Jakarta: Kencana, 2015), h. 9 
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datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun 

tidak terorganisir.
30

 Dalam kamus besar bahasa 

indonesia tingkat pendidikan adalah tahap yang 

berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembagan para peserta didik, kekuasaan bahan 

pengajaran, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan 

dalam kurikulum. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan adalah suatu proses peserta didik dalam 

meningkatkan pendidikan sesuai dengan jenjang yang 

akan di tempuhnya dalam melanjutkan pendidikan 

yang ditempuh. Tingkat pendidikan ditempuh secara 

manajerial atau terorganisir. 

 

2)  Tingkat Pendidikan 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 

2003, Indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang 

pendidikan dan kesesuaian jurusan
31

. terdiri dari: 

a) Jenjang Pendidikan, Pendidikan dasar: Jenjang 

pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun 

pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah, Pendidikan 

menengah: Jenjang pendidikan lanjutan 

pendidikan dasar, Pendidikan tinggi: Jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program sarjana, magister, doktor, dan 

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi. 

b) Kesesuaian Jurusan, Kesesuaian jurusan adalah 

sebelum karyawan direkrut terlebih dahulu 

perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan 

                                                           
30Azyumardi Azra, Esai-esai intelektual muslim dan pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Logos,2013), h.3.   
31 Azyumardi Azra, Esai-esai intelektual muslim dan pendidikan Islam……, 

h.2-4.   
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kesesuaian jurusan pendidikan karyawan tersebut 

agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi 

jabatan yang sesuai dengan kualifikasi 

pendidikannya tersebut. Dengan demikian 

karyawan dapat memberikan kinerja yang baik 

bagi perusahaan. 

3) Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang 

ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Tujuan 

pendidikan adalah suatu logis bahwa pendidikan itu 

harus dimulai dengan tujuan, yang diasumsikan 

sebagai nilai, tanpa sadar tujuan, maka dalam praktek 

pendidikan tidak ada artinya.Tujuan pendidikan 

nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap 

Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, 

mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian 

dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh 

manusia-manusia pembangunan yang dapat 

membangun dirinya sendiri serta bersama-sama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
32

 

 

4) Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar 

untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya 

manusia peserta didik dengan cara mendorong dan 

memfasilitasi kegiatan belajar mereka agar bisa 

mengembangkan potensi dirinya untuk memilki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara
33

. 

                                                           
32 Sumitro, Pengantar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta:IKIP Yogyakarta, 

2011), h.60.   
33

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2006), h.1. 
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Pendidikan dalam pandangan islam adalah 

merupakan proses yang mengarahkan manusia pada 

kehidupan yang baik dan mengangkat derajat 

kemanusiaanya sesuai dengan kemampuan fitrah dan 

kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar)
34

. 

Menurut Muhaimin istilah pendidikan islam 

dapat dipahami dalam beberapa pengertian yaitu
35

: 

1) Pendidikan menurut islam atau pendidikan 

islami, yaitu pendidikan yang dipahami yang 

dikembangkan dari ajaran dan nilai- nilai 

fundamental yang terkandung dalam sumber 

dasarnya yaitu, Al- Qur‟an dan Hadits. Dalam 

pengertian ini pendidikan islam dapat berwujud 

pemikiran dan teori pendidikan yang 

mendasarkan diri atau dibangun dan 

dikembangkan dari sumber- sumber dasar 

tersebut. 

2) Pendidikan ke-islaman atau pendidikan Agama 

Islam, yaitu upaya mendidikan agama islam atau 

ajaran islam dan nilai- nilainya agar menjadi way 

of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang. 

3) Pendidikan dalam islam atau proses dan praktek 

penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung 

dan berkembang dalam sejarah umat islam, 

pendidikan islam dapat dipahami sebagai proses 

pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, 

budaya dan peradaban umat islam dari generasi 

ke generasi sepanjang sejarahnya. 

 

Pemikiran Muhaimin di atas memberikan 

pengertian bahwa, pendidikan islam tidak hanya 

                                                           
34

 M Nafiur Rofiq, “ Pembelajaran kooperatif dalam pengajaran pendidikan 

agama Islam”, jurnal falasifa, Vol.1 No 1 (Maret 2010), h.10. 
35

 Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta : Deepublish 

2018), h.10. 
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terbatas pada pengajaran agama islam pada peserta 

didik. Pendidikan islam memilki pengertian yang 

cukup luas, baik pada aspek filosofis, content 

pembelajaran, maupun praktik pendidikan yang 

dijalankan oleh komunitas muslim. 

 

Dilihat dari segi surah yang pertama kali 

diturunkan adalah surah yang berkaitan dengan 

pendidikan yaitu surah Al- Alaq ayat 1-5 :  

 

                      

                            

                

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan,  Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, Yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” 

 

Dari penjelasan Ayat di atas dapat kita simpulkan 

bahwa Allah SWT memberikan gambaran dasar 

tentang nilai- nilai kependidikan tentang membaca, 

menulis, meneliti, mengkaji, menelaah sesuatu yang 

belum diketahui, dan pekerjaan- pekerjaan tersebut 

harus senantiasa diawali dengan menyertakan nama 

Allah SWT (bismillah). 
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Selain perintah membaca dalam arti yang demikian 

luas itu, pada ayat tersebut juga terdapat perintah 

menulis dengan pena dalam arti seluas luasnya, 

seperti menulis biasa, merekam, memotret, dan 

mendokumentasikan. Dengan membaca dan menulis 

seseorang selain dapat memperoleh informasi yang 

luas juga dapat menyimpannya untuk jangka waktu 

yang tidak terbatas dan di baca, diteliti oleh generasi 

ke generasi yang datang berikutnya 

 

c. Lapangan Kerja 

1) Pengertian Lapangan Kerja 

Kesempatan kerja tergantung pada beberapa 

faktor, diantaranya: pertumbuhan output, tingkat upah 

dan harga dari faktor produksi lainya.
36

Sedangkan 

menurut Tjiptoherijanto masalah ketenagakerjaan 

dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angkatan kerja 

dan kebijakan ketenagakerjaan itu sendiri.Masalah 

yang terjadi di Provinsi Lampung adalah jumlah 

lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bisa lagi 

mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang 

ada.Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan 

penduduk yang tinggi tidak disertai dengan 

peningkatan jumlah lapangan kerja.
37

 Pertumbuhan 

tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan 

pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan 

tingkat kesempatan kerja cenderung menurun.
38

 

Berdasarkan penjelasan di atas, lapangan 

kerja diartikan tersedianya pekerjaan di pasar tenaga 

kerja yang dapat digunakan masyarakat sebagai 

                                                           
36Tambunan, Tulus, Transformasi Ekonomi di Indonesia (Jakarta: Salemba 

Empat, 2011), h.98  
37Tjiptoherijanto, Kependudukan dan Transmigrasi dalam Perspektif 

Pembangunan Nasiona, Analisis CSIS  
38Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2018  
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tempat untuk mendapatkan penghasilan dan 

digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

 

2) Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja erat kaitannya dengan 

kemampuan sektor usaha dalam menampung dan 

menyerap tenaga kerja. Beberapa istilah penting 

dalam masalah ketenagakerjaan diuraikan sebagai 

berikut :
39

 

a) Kesempatan kerja penuh (full Employment). 

Kesempatan kerja penuh merupakan suatu 

keadaan dalam perekonomian yang ditandai oleh 

terserapnya semua tenaga kerja oleh lapangan 

kerja yang tersedia.Dengan demikian, dalam 

kedaan kesempatan kerja penuh (full 

Employment), semua orang yang mencari 

pekerjaan dapat memperoleh pekerjaan pada 

tingkat upah yang berlaku.  

b) Kesempatan kerja yang tidak penuh (Under 

Employment). Under employment muncul karena 

jumlah lapangan kerja lebih sedikit sehingga tidak 

cukup menampung orang yang mencari 

pekerjaan. 

Lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan 

tempat dimana seseorang bekerja. Saat ini sering kita 

dengar banyak orang yang menganggur artinya tidak 

punya tempat bekerja, akibatnya dia tidak mempunyai 

pendapatan serta jumlah pengangguran cukup tinggi 

yang menyebabkan beban bagi masyarakat bahkan 

menimbulkan kemiskinan. Lapangan pekerjaan 

menggambarkan di sektor-sektor produksi apa atau 

mana saja para pekerja menyandarkan sumber 

                                                           
39Suryana, Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan (Jakarta: 

Salemba Empat, 2010), h. 83 
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nafkahnya, jika dilihat dari status pekerjaan 

menjelaskan kedudukan- kedudukan pekerjaan di 

dalam pekerjaan yang dimiliki atau dilakukannya.  

Penduduk yang mencari pekerjaan adalah usia 

usia kerja yang mampu bekerja, usia angkatan kerja di 

negara berkembang adalah 10 tahun dan di negara 

maju adalah 15 tahun, idealnya seseorang dapat 

bekerja mencari penghasilan adalah usia 17 tahun. 

Berdasarkan Laporan BPS Indonesia Tahun 2018, 

angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah 

karena sebagian besar tingkat pendidikannya masih 

rendah
40

. Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar 

Lampung tahun 2018, mencatat penggangguran 

terbuka menurut tingkat pendidikan di kota Bandar 

Lampung yaitu tidak sekolah sebanyak 1.452 orang, 

tidak lulus sekolah 5.962 orang, sekolah dasar 22.200 

orang, sekolah menengah pertama 28.289 orang, 

sekolah menengah atas 48.628 orang, dan program 

diploma/universitas 7.330 orang.
41

 

Terbatasnya lapangan kerja juga 

menyebabkan terjadinya pengangguran yang 

meningkat.
42

 Hal tersebut dikarenakan kesempatan 

kerja di Indonesia umumnya tidak terdistribusi 

sempurna atau tidak merata. Secara umum masyarakat 

menggambarkan bahwa kesempatan kerja tertinggi 

berada di pusat atau kota besar.  Kesempatan kerja 

terendah berada di kota-kota kecil atau daerah 

terpencil. Selain itu penduduk Indonesia beranggapan 

bahwa kesempatan kerja tertinggi berada di Pulau 

Jawa. Sehingga banyak terjadi pengangguran. Apalagi 

masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola 

secara maksimal padahal sangat berpotensi. 

                                                           
40 Badan Pusat Statistik, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2018 
41 Badan Pusat Statistik, Laporan Perekonomian Kota Bandar Lampung 

Tahun 2018 
42 Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta : Erlangga, 2012), h.81 
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Permasalahan perluasan kesempatan kerja 

dalam pembangunan Indonesia selalu dikaitkan 

dengan masalah produktivitas pekerja. Namun 

kecenderungan pergeseran tenaga kerja lebih 

mengarah pada lapangan usaha yang mudah dimasuki. 

Tidak memerlukan persyaratan umur, pendidikan, 

keahlian, dan modal. Sehingga kenaikan produktivitas 

rendah. Lapangan usaha tersebut terlihat pada 

lapangan usaha perdagangan dan jasa yang diduga 

paling banyak aktivitas informalnya. 

 

3) Lapangan Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Didalam islam, pendapatan yang dipeoleh 

dari setiap individu sudah ditentukan oleh Allah 

SWT, diman ada orang yang diberikan rezki lapang 

dan ada pula yang dalam kondisi sempit, didalam 

surah Al-Isra’ Ayat 30 telah dijelaskan : 

 

                       

        

Artimya :  “Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan 

rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan 

menyempitkannya; Sesungguhnya Dia 

Maha mengetahui lagi Maha melihat akan 

hamba-hamba-Nya.” 

 

Dari penjelasan Ayat diatas dapat kita 

simpulkan bahwa Allah SWT akan memudahkan 

seseorang yang mau berusaha untuk mencari 

pekerjaan, untuk mencari rezeki yang halal, yang mau 

bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Tipe manusia 
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yang seperti inilah yang diberikan kelapangan rizki 

dan kemudahan dari Allah SWT. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu ekonomi dan 

sosial. Dari sisi ekonomi, kemiskinan menunjukan 

ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan 

maupun non makanan yang bersifat mendasar, sedangkan dari sisi 

sosial menunjukan ketidakmampuan dalam peran sosial. Banyak 

faktor yang menyebabkan kemiskinan, baik yang relatif tetap 

maupun yang berkembang.
43

 

 Sedangkan pengangguran setiap tahunnya dalam 

penelitian ini dapat menambah jumlah kemiskinan yang ada,tingkat 

pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan 

penduduk. Laju pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan 

jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja), besarnya angkatan 

kerja ini dapat menekan ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. 

Angkatan kerja terdiri dari dua komponen yaitu orang yang 

menganggur dan orang yang bekerja. Apabila mereka tidak bekerja 

konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya 

dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.
44

 

Pendidikan juga merupakan peranan yang sangat penting 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara 

keseluruhan serta menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan 

potensi dasar yang dimiliki masyarakat. Dari data di atas maka 

dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan  

maka semakin tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja. Pada 

umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan 

berpenghasilan yang rendah atau tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sosial yang harus dipenuhi. Semakin tinggi tingkat 

                                                           
43Setyawati, Hamzah, Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja 

Pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, 

Jurnal Pembangunan,Vol. 4, No. 2, Desember 2017, h. 211-228 
44Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya 

Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019),h. 261  
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pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat keahliannya, 

sehingga perusahaan tempatnya bekerja memperoleh keuntungan 

dari hasil yang dikerjakan dan akan memberikan bayaran yang 

mahal.
45

 

Sedangkan dalam Ekonomi Islam memandang bahwa 

kemiskinan bukanlah sesuatu yang dianjurkan, karena Islam 

mengajarkan umat manusia untuk bekerja dan suatu tuntutan yang 

harus dilakukan, bahkan menjadikannya suatu kewajiban terhadap 

orang-orang yang mampu. Sehingga dengan suami sebagai kepala 

keluarga yang bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup yang 

mencangkup kebutuhan untuk keluarga dan dapat disisihkan oleh 

istri untuk membantu sesama manusia yang kekurangan dalam hal 

pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk 

memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas 

akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan suatu 

kerangka pemikiran secara skematis sebagai berikut: 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
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Provinsi), JIBEKA VOLUME 11 NOMOR 2 FEBRUARI 2017: 27 - 31 
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Keterangan : 

   : Uji Simultan 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data
46

. Dibawah ini adalah 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pengaruh pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan 

kerja terhadap Kemiskinan di Kota Bandar Lampung 

Secara Simultan 

Pengangguran umumnya disebabkan karena angkatan 

kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah 

lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. 

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam 

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, 

produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang 

sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan 

masalah-masalah lainnya. 

Pendidikan juga merupakan peranan yang sangat 

penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

secara keseluruhan serta menjadi salah satu sarana untuk 

meningkatkan potensi dasar yang dimiliki masyarakat. Dari 

data diatas maka dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi 

jenjang pendidikan  maka semakin tinggi pula kemampuan 

mereka untuk bekerja. Pada umumnya seseorang yang 

berpendidikan rendah akan berpenghasilan yang rendah atau 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial yang harus 

dipenuhi. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan 

penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan 

                                                           
46 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, R&D (Bandung : Alfabeta, 2012), h.96  
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ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan 

tersebut (ceteris paribus), yang selanjutnya akan menciptakan 

suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan 

kemiskinan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yarlina 

Yacoub, Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat 

Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Alfi Amalia tentang Pengaruh 

Pendidikan, Pengangguran dan Ketimpangan Gender Terhadap 

Kemiskinan di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel pendidikan dan ketidaksetaraan gender 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.Penelitian yang 

dilakukan oleh Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad, Abu 

Bakar Hamzah tentang Pengaruh Lapangan kerja, Tingkat 

Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan 

di Provinsi Aceh. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

terbatasnya lapangan kerja positif terhadap kemiskinan, artinya 

bahwa jika lapangan pekerjaan semakin terbatas akan terjadi 

kenaikan angka kemiskinan. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu diatas, 

maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban 

sementara adalah sebagai berikut : 

H01 :  Pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kota Bandar Lampung secara 

simultan periode 2010-2018 

H1 : Pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan 

kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemiskinan di Kota Bandar Lampung 

secara simultan periode 2010-2018 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu 

diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban 
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sementara terhadap variabel pengangguran, tingkat 

pendidikan dan lapangan kerja terhadap Kemiskinan adalah : 

H01 : Pengangguran, tingkat pendidikan dan lapangan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kota Bandar Lampung secara 

simultan periode 2010-2018 
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