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ABSTRAK 

 

Kemiskinan dan ketimpangan pembanguanan layaknya satu 

unsur yang tak dapat dipisahkan. Kemiskinan ada diakibatkan karena 

adanya ketimpangan sosial dalam suatu Negara. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) perkapita, jumlah penduduk, aglomerasi, dan ketimpangan 

pembangunan wilayah berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019 secara parsial maupun simultan, serta 

bagaimana kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data 

sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Lampung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan 

regresi linier berganda yang diolah dengan program Eviews 10. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, jumlah penduduk, 

aglomerasi dan ketimpangan pembangunan wilayah secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung tahun 2015-2019. Sedangkan secara parsial Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

tahun 2015-2019. Dan secara parsial jumlah peenduduk, aglomerasi 

dan ketimpangan pembangunan wilayah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

tahun 2015-2019. Dalam pandangan Ekonomi Islam buruknya 

pendistribusian kekayaan atau harta di tengah masyarakat 

menyebabkan adanya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan 

masyarakat. Ekonomi Islam menganjurkan agar manusia rajin bekerja, 

rajin mencari kemakmuran dan menjauhi sikap monopoli. Unsur 

utama pada ekonomi islam untuk mencapai derajat kaya adalah 

pertama yaitu memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan SDM 

untuk masa depan. Kedua, memiliki sifat jujur, adil dan tidak boros. 

Ketiga yaitu berinvestasi dengan cara berdagang, bisnis dan jual beli 

secara halal. 

Kata kunci:  Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto 

( PDRB) per kapita, Jumlah Penduduk, Aglomerasi, 

Ketimpangan Pembangunan Wilayah, dan Ekonomi 

Islam. 

 



iii 

ABSTRACT 

 

Poverty and inequality in development were like an inseparable 

element. Poverty existed due to social inequality in a country. This 

study aimed to determine whether Gross Regional Domestic Product 

(GRDP) per capita, population, agglomeration, and regional 

development inequality had a positive and significant effect on poverty 

in Lampung Province in 2015-2019 partially or simultaneously, and 

how the regional development inequality on poverty in the 

Regency/City of Lampung Province in Islamic Economics perspective. 

This research was quantitative research with secondary data. The 

data collection in this study used a documentation method sourced 

from the Central Statistics Agency (BPS) of Lampung Province. The 

data collected was analyzed using multiple linear regression which 

was processed with the Eviews 10 program. 

The results showed that simultaneously Gross Regional Domestic 

Product (GRDP) per capita, population, agglomeration and regional 

development inequality had a significant effect on poverty in the 

Regency or City of Lampung Province in 2015-2019. While partially 

Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita had a negative 

and significant effect on poverty in the Regency/City of Lampung 

Province in 2015-2019. And partially the population, agglomeration 

and regional development inequality had a positive and significant 

impact on poverty in the Regency or City of Lampung Province in 

2015-2019. In the view of Islamic Economics, the poor distribution of 

wealth or property in the community caused poverty and inequality in 

people's income. Islamic economics recommends that people work 

diligently, diligently seek prosperity and stay away from monopoly. 

The main elements in Islamic economics to achieve a rich degree are 

first, namely to improve themselves and increase the ability of human 

resources for the future. Second, have the nature of being honest, fair 

and not extravagant. The third was investing by trading, doing 

business and buying and selling in a lawful manner. 

 

Keywords:  Poverty,Gross Regional Domestic Product (GRDP) per 

capita, Population, Agglomeration, Regional 

Development Inequality, and Islamic Economic. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal dalam memahami beberapa istilah 

yang terdapat pada judul penelitian ini, secara singkat penulis 

akan menjelaskan maksud serta tujuan dari judul penelitian ini. 

Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh PDRB 

Perkapita, Jumlah Penduduk, Aglomerasi dan Ketimpangan 

Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 

2015-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Adapun istilah-

istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengaruh adalah pengaruh adalah daya yang ada atau timbul 

dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. PDRB Perkapita adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa 

akhir yag dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu 

daerah dalam periode.
2
 

3. Jumlah Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di 

suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan 

waktu sebelumnya.
3
 

4. Aglomeasi adalah pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi 

atau kawasan tertentu.
4
 

5. Ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya 

(seperti tidak adil, tidak beres).
5
 

6. Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi 

ditambah dengan perubahan.
6
 

                                                           
1 https://kbbi.web.id/pengaruh 
2 Yunie Rahayu, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB 

Per Kapita, Dan Jumlah Penganggran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi 

Jambi,” EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business 2 (2018). 
3 Puti Andiny and Pipit Mandasari, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh,” Jurnal Penelitian Ekonomi 

Akuntansi (JENSI) 1, no. 2 (2017): 196–210. 
4 https://kbbi.web.id/aglomerasi 
5 https://kbbi.web.id/ketimpangan 
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7. Antarwilayah adalah antara wilayah yang satu dengan 

wilayah yang lain.
7
 

8. Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi 

bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu 

penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya 

tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan 

dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan 

lingkaran ketidakberdayaan.
8
 

9. Perspektif adalah sudut pandang.
9
 

10. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara yang islami
10

 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Pembanggunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi 

ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya pembangunan 

ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja 

diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari 

tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang 

berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti 

perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan 

dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia 

dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran 

masyarakat.
11

 

 Pembangunan ekonomi sangat luas bukan hanya sekedar 

bagaimana meningkatkan Gross National Product (GNP) per 

tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi yang 

                                                                                                                              
6 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah Dan Kebijakan, 

ed. Agus Supriyatna, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2006). 10 
7 https://kbbi.web.id/antarwilayah 
8 Yulianto Kadji, “Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya,” 2004. 
9 https://kbbi.web.id/perspektif 
10 Ekonomi Islam, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam 

(P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank 

Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008). 17 
11 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah Dan 

Kebijakan.10 
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mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan 

hanya salah satu aspek ekonomi saja. Pembangunan ekonomi 

dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu 

negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf 

hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka 

pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil 

per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang 

disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. 

 Tujuan pembangunan ekonomi yang harus dicapai adalah 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud 

adalah pertumbuhan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi 

seluruh penduduk di suatu negara atau daerah. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan hal penting di dalam kehidupan 

perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju 

kenaikan pendapatan per kapita yang tinggi, untuk mendorong 

terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas 

pembangunan daerah.
12

 

 Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan 

kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi 

yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan 

ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga 

menjadi berbeda. Oleh karena itu tidaklah mengherankan 

bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju 

(developed region) dan wilayah terbelakang (underdeveloped 

region). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara 

vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara 

horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang. 

 Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek 

pendapatan, spasial, dan sectoral. Pembangunan ekonomi pada 

hakikatnya merupakan usaha yang dapat ditempuh untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi 

diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan 

                                                           
12 ChatarinaAnggri Ayu Yulisningrum and A.M. Rini Setyastuti, “Analisis 

Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1992-2012,” Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, 2014.10-11 
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perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Di mana 

kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari 

timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
13

 

 Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah 

selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi ini 

ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan 

masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan 

ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan 

pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi 

melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketimpangan antar wilayah 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk yang 

pada akhirnya menghasilkan pendapatan perkapita dan dijadikan 

sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan.
14

 

 Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam Smith 

bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input 

yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi 

untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. 

Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga 

kerja yang dapat digunakan. Namun ahli ekonomi lain yaitu 

Robert Malthus menanggap bahwa pada kondisi awal jumlah 

penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak 

akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat 

menurunkannya. 

Salah satu masalah paling mendasar dalam peningkatan 

Pendapatan Domestik Bruto dan pembangunan nasional adalah 

demografi atau faktor kependudukan. Pertumbuhan penduduk 

yang tinggi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

dilihat dari kenaikan Produk Domestik Bruto, namun di sisi lain 

                                                           
13 Badriyah, Siti. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan 

Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2014. 2018. hal. 1-2. 
14 Simbolon, Roida Tiur. Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan 

Antar Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera. 1. 
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diperlukan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk 

meningkatkan produksi daerah dalam nilai universal, penduduk 

merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang 

menikmati hasil pembangunan. Intinya, dalam menuju sasaran 

pertumbuhan ekonomi suatu negara terdapat unsur atau pun 

faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan 

ekonomi.
15

 

 Selengkapnya perkembangan pembangunan ekonomi 

wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung salah satunya bisa 

diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

atas dasar harga konstan tahun 2010 dalam periode 2015-2019 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 

Tabel 1.1  

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar 

Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung (Juta Rupiah), 2015-2019 

 

Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 

Lampung Barat 13.948.733 14.519.118 15.117.157 15.767.211 16.470.288 

Tanggamus 15.525.671 16.147.948 16.805.729 17.470.686 18.175.030 

Lampung Selatan 25.349.795 26.394.450 27.558.977 28.732.183 29.939.274 

Lampung Timur 24.932.145 25.816.544 26.774.727 27.539.249 28.377.346 

Lampung Tengah 31.292.006 32.746.767 34.171.318 35.748.301 37.413.034 

Lampung Utara 22.205.934 23.216.181 24.314.176 25.501.106 26.771.174 

Way Kanan 18.092.261 18.818.793 19.583.312 20.410.044 21.278.845 

                                                           
15 N. Silastri, R. Iyan, and L. Sari, “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten 

Kuantan Singingi,” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau 4, 

no. 1 (2017): 105–117. 106 
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Tulang Bawang 29.827.876 31.037.980 32.330.700 33.699.755 35.145.622 

Pesawaran 21.971.872 22.828.152 23.718.194 24.679.039 25.672.634 

Pringsewu 16.430.958 17.100.097 17.818.432 18.558.210 19.352.362 

Mesuji 29.211.811 30.510.945 31.907.614 33.419.076 35.005.871 

Tulang bawang 

Barat 
24.063.892 25.117.294 26.296.663 27.524.491 28.792.189 

Pesisir Barat 16.818.258 17.546.288 18.330.637 19.159.038 20.041.424 

Bandar Lampung 31.526.570 32.933.858 34.374.182 35.876.747 37.475.288 

Metro 21.803.196 22.757.976 23.715.212 24.727.590 25.769.840 

Provinsi 

Lampung 
24.581.781 25.568.571 26.614.816 27.741.245 28.935.180 

Sumber : BPS Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2015-2019 (data 

diolah 2019)16 

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 1.1, 

perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung memiliki persentasi pertumbuhan yang berfluktuatif. 

Akan tetapi, Provinsi Lampung jika dilihat pada setiap tahunnya 

memiliki tingkat PDRB per kapita yang terus meningkat. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada tahun 2015 

PDRB Provinsi Lampung sebesar 24.581.781,00, dan selalu 

mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yaitu sebesar 

28.935.180,00. 

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi 

pada wilayah tertentu akan mempengaruhi ketimpangan 

pembangunan antar wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang 

belakangan banyak diterapkan oleh berbagai wilayah termasuk 

Provinsi Lampung yaitu aglomerasi. Aglomerasi menurut 

                                                           
16 https://lampung.bps.go.id/indicator/52/139/2/pdrb-perkapita-kabupaten-

kota-atas-dasar-harga-konstan-2010.html 
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Marshall muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk 

kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung 

dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak 

memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan 

usaha disekitar lokasi tersebut. 

Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi daerah cenderung tumbuh lebih cepat. 

Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah 

melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat 

pendapatan masyarakat. Akan tetapi bagi daerah yang memiliki 

tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin 

terbelakang.
17

 

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan 

pendapatan antar penduduk atau daerah dan antar sektor. Akan 

tetapi pada kenyataannya pertumbuhan tidak selamanya diikuti 

pemerataan secara memadai. Ketimpangan antar daerah sering 

kali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai 

pertumbuhan yang cepat, sementara beberapa daerah lain 

mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut 

tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan beberapa hal 

misalnya karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya 

kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah 

perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti 

prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, 

juga tenaga kerja terampil. 

Kemiskinan telah lama menjadi topik perbincangan 

pemerintah dalam kancah dunia. Kemiskinan mencakup dari 

kemiskinan regional dan kemiskinan individu yang saling 

berinteraksi. Kemiskinan regional dipengaruhi oleh sumber daya 

alam, layanan publik serta pembangunan infrastruktur yang 

tertinggal dan lingkungan sering mengalami bencana alam. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan individu 

                                                           
17 Mela Apriani Damayanti, Aalisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi 

Antarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung Tahun 2013-2017), 2019. 34-37 
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adalah kondisi kehidupan yang buruk, ketidak mampuan dalam 

mengembangkan diri, tingkat pendidikan rendah serta 

pengangguran dan populasi pedesaan yang tinggi. Kemajuan dari 

berbagai kebijakan sosial pemerintah yang memiliki inovasi 

dalam melakukan pengembangan negara telah menarik perhatian 

mata dunia dengan memahami keterkaitan antara kebijakan sosial 

dan pembangunan dengan rezim kesejahteraan.
18

 

Miller berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah 

mencapai tingakat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka 

orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi 

karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan 

sekitarnya dari pada lingkungan orang yang bersangkutan. 

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi 

pendapatan.  

Kemiskinan dan ketimpangan pembanguanan layaknya satu 

unsur yang tak dapat dipisahkan. Kemiskinan ada diakibatkan 

karena adanya ketimpangan sosial dalam suatu Negara. Dimana 

sebagian besar pendapatan suatu negara hanya dapat dinikmati 

oleh segelintir orang dan lainnya hanya mendapatkan porsi yang 

kecil atau malah tidak mendapatkannya. Pengaruh tingkat 

kemiskinan terhadap ketimpangan memiliki pengaruh yang 

negatif, yaitu di mana ketika tingkat kemiskinan meningkat maka 

akan meningkatkan pula disparitas ekonomi yang akan terjadi. 

Ketimpangan sosial adalah masalah serius terutama di daerah 

berkembang, karena ketimpangan pembangunan adalah cikal 

bakal terbentuknya kemiskinan serta berbagai macam masalah 

sosial yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak 

sebentar.
19

 

                                                           
18 Aminah Nur Habibah et al., “Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam 

Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan,” Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Islam 6, no. 2 (2020): 251–58, https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014. 251 
19 Andiny and Mandasari, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh.” 200-202 
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Konsep pembangunan yang dijalankan aik masa lalu 

maupun strategi pemangunan saat ini yang mengacu pada growth 

with equity, pada kenyataannya masih jauh dari apa yang 

diharapkan. Hal ini terlihat dari ketimpangan pendapatan, tingkat 

pengangguran dan kemiskinan yang secara absolut masi sangat 

besar di Indonesia. Besarnya jumlah kemiskinan tidak terlepas 

dari besarnya angka pengangguran sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, sehingga secara langsung berdampak pada 

banyaknya penduduk miskin.
20

  

Berikut adalah tabel jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Lampung pada tahun 2015-2019 menurut kabupaten/Kota :  

 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2015-2019 

 

Kabupaten/Kota 
2015 2016 2017 2018 2019 

Lampung Barat 
42,20 44,90 42,71 40,62 39,05 

Tanggamus 
81,60 81,34 77,53 73,77 71,90 

Lampung Selatan 
157,70 158,38 150,11 148,53 144,44 

Lampung Timur 
170,10 172,61 167,64 162,94 158,90 

Lampung Tengah 
164,40 165,67 162,38 160,12 153,84 

Lampung Utara 
140,40 139,50 131,78 128,02 122,65 

Way Kanan 
63,10 63,64 62,00 60,16 58,72 

Tulang Bawang 
44,20 44,26 44,31 43,10 42,06 

Pesawaran 
75,40 74,45 71,64 70,14 67,36 

                                                           
20 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam 

Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, ed. Herry Ck, 1st ed. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013). 221 
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Pringsewu 
45,60 45,72 44,41 41,63 40,55 

Mesuji 
16,00 15,74 15,16 15,01 14,94 

Tulang bawang 

Barat 21,80 22,39 21,77 21,93 21,14 

Pesisir Barat 
24,00 24,20 23,76 22,98 22,38 

Bandar Lampung 
100,80 100,54 100,50 93,04 91,24 

Metro 
16,20 16,26 16,06 15,06 14,49 

Provinsi 

Lampung 1163,50 1169,60 1131,73 1097,05 1063,66 

Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung21 

 

Berdasarkan data yang telah disajikan pada Tabel 1.2 

perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung memiliki pertumbuhan yang berfluktuatif. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada tahun 2015 tingkat 

kemiskinan di Provinsi Lampung sebesar 1163,50 ribu jiwa, dan 

mengalami peningkatan ditahun 2016 yaitu sebesar 1169,60 ribu 

jiwa, dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan hingga tahun 

2019 yaitu sebesar 1063,66. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terarah, dan 

tidak meluas maka terdapat batasan masalah yaitu hanya berkaitan 

Kemiskinan dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya 

yaitu PDRB perkapita, Jumlah Penduduk dan Aglomerasi, dan 

Ketimpangan Pembangunan Wilayah dalam kurun waktu yang 

digunakan tahun 2015-2019. Peneliti memilih PDRB perkapita, 

Jumlah Penduduk, Aglomerasi, dan ketimpangan pembangunan 

ekonomi wilayah karena keempat variabel ini merupakan Faktor-

faktor dalam Kemiskinan. 

 

                                                           
21 https://lampung.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-

miskin.html 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Apakah PDRB Per kapita berpengaruh Terhadap Kemiskinan 

di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019? 

2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh Terhadap Kemiskinan 

di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019? 

3. Apakah Aglomerasi berpengaruh Terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019? 

4. Apakah Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah 

berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung tahun 2015-2019? 

5. Apakah PDRB Per kapita, Jumlah Penduduk, Aglomerasi dan 

Ketimpangan Pembangunan Wilayah berpengaruh Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 

2015-2019 secara simultan? 

6. Bagaimana kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

tahun 2015-2019 dalam perspektif islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui apakah PDRB Per kapita berpengaruh 

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

tahun 2015-2019. 

2. Untuk mengetahui Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh 

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

tahun 2015-2019. 

3. Untuk mengetahui Apakah Aglomerasi berpengaruh Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 

2015-2019.  

4. Untuk mengetahui Apakah Ketimpangan Pembangunan 

Ekonomi Antarwilayah berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019. 
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5. Untuk mengetahui apakah PDRB Per kapita, Jumlah 

Penduduk, Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan 

Wilayah berpengaruh Terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019 secara 

simultan. 

6. Untuk mengetahui kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung tahun 2015-2019 dalam perspektif islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB Per 

kapita, Jumlah Penduduk, Aglomerasi dan Ketimpangan 

Pembangunan Wilayah terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019. 

b. Memberikan hasil penelitian mengenai pandangan Ekonomi 

Islam terhadap Kemiskinan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Dari penelitian terdahulu dibawah ini mempunyai 

persamaan dalam metode penelitian yaitu metode kuantitatif, yaitu 

membahas tentang Kemiskinan dengan obyek penelitian berbeda. 

Adapun yang sesuai dengan hasil eksplorasi dari penelusuran 

ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini : 

Hanif, Mardhiyah Hayati dan Desma Susilawati pada Tahun 

2020 melakukan penelitian dengan judul Analisis Kontribusi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri 

Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus Provinsi Lampung). Mengatakan hasil penelitian 

dilapangan menunjukkan bahwa BUM-Pekon Mandiri Bersatu di 

spekon Gisting Bawah sudah cukup berperan dan berkontrbusi 

bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, 

yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat 

di pekon Gisting Bawah. Hal itu dikarenakan masih banyaknya 
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kendala yaitu seperti kurangnya modal, minimnya pengetahuan 

masyarakat akan BUMDES, masih minimnya partisipasi 

masyarakat dalam memajukan unit-unit usaha yang ada dan 

kurang maksimalnya kinerja pengurus seperti mengadakan 

sosialisasi dan penyuluhan tentang BUM-Pekon Mandiri Bersatu 

itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, masyarakat pekon 

Gisting Bawah dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi 

kebutuhan AlDharuriyyah (primer), Al-Hajjiyyah (sekunder) dan 

AlThsaniyyah (pelengkap). 

 

Supaijo, Muhammad Iqbal dan Hindun Farhany Mawaddah 

pada Tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor 

Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 

2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, hal tersebut 

dikarenakan terjadinya fluktuasi pada PEK dari tahun 2007-2017 

dan Pertumbuhan ekonomi di Kota Metro tidak difokuskan untuk 

meningkatkan IPM. Variabel pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap IPM, hal tersebut dikarenakan PPSP di Kota Metro 

difokuskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan 

di Kota Metro. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, hal 

tersebut dikarenakan masih terdapat desa di berapa kecamatan 

yang berstatus desa swakarya sehingga kesadaran masyarakat 

akan kesehatan masih tergolong kurang. 

 

 Euspi Isdanyo Istriana pada Tahun 2020 melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-

2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitinan ini 

secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis regresi linier 

sederhana dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 
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Uji T menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam 

Islam pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk 

menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Karena, menurut 

Islam, keadilan sosial adalah salah satu unsur penting dari 

dinamika sosial. sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi 

orang lain. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang baik akan 

menciptakan kesejateraan. Islam mengajrakan keadilan, keadilan 

yang dimaksud agar efek dari pertumbuhan ekonomi dapat 

dirasakan secara menyeluruh hingga kesegala golongan 

masyarakat sehinga dapat mengurangi kemiskinan. 

 

 Wika Mayasari pada Tahun 2019 melakukan peneitian 

dengan judul Pengaruh Tingkat Kesehatan, Jumlah Penduduk dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten 

Tanggamus Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2018. 

gunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kesehatan berpengaruh 

secara parsial terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,01 < 0,05, jumlah penduduk berpengaruh terhadap 

kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0,00 < 0,05, dan 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,80 > 0,05. Dan secara simultan tingkat 

kesehatan, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap kemiskinan denga nilai probabilitas sebesar 0,00 < 0,05. 

Tidak berpengaruhnya pendidikan terhadap upaya penurunan 

angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dikarenakan masih 

rendahnya tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Tanggamus 

yang disebabkan oleh penduduk miskin tidak mampu melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam Islam tidak 

menganjurkan umatnya untuk hidup miskin, Islam melarang 

meninggalkan anakanaknya dalam keadaan lemah dan miskin. 

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan melarang 

membuang waktu dengan hal yang sia-sia. 
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 Ghina Nurlita Pertiwi pada Tahun 2021 melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2009-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kesimpulan 

peneitian ini adalah secara simultan (Uji F) pertumbuhan ekonomi 

dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemiskinan di kabupaten pesawaran, Secara parsial (Uji t) 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di kabupaten pesawaran, Sedangkan 

pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi islam kemiskinan yang 

tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar sehingga 

secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. 

Allah SWT telah memerintahkan umat Islam untuk melakukan 

ibadah dan bekerja agar mendapatkan rezeki dari apa yang telah di 

kerjakan sehingga kita sebagai umat Islam tidak hidup dalam 

kemalasan dan kemiskinan. Mendapatkan amal yang baik dan 

rezeki sesuai dengan apa yang telah di kerjakan agar manusia 

tidak tergantung pada kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan saja, Namun apa yang diusahakan manusia itulah 

yang menjadi tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Tidak 

hanya kebutuhan jasmani tetapi kebutuhan rohani yaitu ibadah 

dan amal perbuatan harus di perhatikan agar kita terhindar dari 

kemiskinan yang menyebabkan kemalasan dan kemelaratan di 

dunia dan kesengsaraan di ahirat.  

 

H. Sistematika Penulisan  

Sisematika penulisan didalam penelitian ini terdiri dari 5 

bab, yang masing-masing uraian secara garis besar dijelaskan 

yakni sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

berisikan 8 sub bab yang dimulai dari penegasan judul, latar 

belakang masalah,batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan masalah, manfaat masalah, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sitematika penulisan.  
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BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Dalam landasan teori akan dijelaskan tentang teori-teori 

yang dipakai dalam penelitian dan pengajuan hipotesis. 

 

BAB III Metode Penelitian 

Berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian serta menguraikan pendekatan dan jenis 

penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, uji prasat analisis dan uji hipotesis. 

 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dijabarkannya hasil deskripsi dan analisis data, sehingga 

hasil penelitian adalah jawaban atas semua pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada Bab I. 

 

BAB V Penutup 

Berisi jawaban akhir berupa kesimpulan serta rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Rasio Gini (Gini Ratio)  

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur 

derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan 

pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif 

yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu 

(misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) 

yang mewakili persentase kumulatif penduduk.  

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran 

ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara 

keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan 

sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). 

Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio 

bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz 

dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu 

berada. Perhatikan gambar berikut:  

 

Gambar 2.1 

Kurva Lorenz 

 
Dari gambar di atas, sumbu horisontal 

menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan 

sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang 

diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. 

Sedangkan garis diagonal di tengah disebut “garis kemerataan 

sempurna”. Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan 
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tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan 

prosentase penerimaan pendapatan.  

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis 

diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. 

Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis 

diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi 

pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan 

digambarkan sebagai daerah yang diarsir.  

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu 

distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini 

mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan 

dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya 

makin mendekati satu. Perhatikan tabel berikut:  

 

Tabel 2.1 

Patokan Nilai Koefisien Gini 

 

Nilai Koefisien Distribusi Pendapatan 

<0,4 
Tingkat Ketimpangan 

Rendah 

0,4 - 0,5 
Tingkat Ketimpangan 

Sedang 

>0,5 

Tingkat Ketimpangan 

Tinggi
22

 

 

 

Teori Arthur Lewis 

Teori ini pada dasarnya membahas proses 

pembangunan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan, proses 

urbanisasi, pola investasi dan sistem penetapan upah di sektor 

modern.  

Artur Lewis mengasumsikan bahwa dalam 

perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 

dua struktur perekonomian sebagai berikut:  

                                                           
22  https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf. 
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a. Perekonomian tradisional Perekonomian tradisional 

umumnya terdapat pada daerah pedesaan dimana tingkat 

produktivitasnya masih rendah dengan sumber tenaga 

kerja yang tidak terbatas (surplus). Surplus tersebut 

berkaitan dengan basis perekonomian yang tradisional 

dimana tingkat hidup masyarakat pada kondisi subsistem, 

akibat perekenomian yang subsistem pula. Hal ini ditandai 

dengan nilai produk marginal dari tenaga kerja yang 

bernilai nol, artinya fungsi produksi pada sektor pertanian 

telah sampai pada tingkat berlakunya law of diminishing 

return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan 

input variabel (dalam hal ini tenaga kerja) justru akan 

menurunkan total produksi yang ada. 

b. Perekonomian modern Perekonomian modern umumnya 

terdapat di daerah perkotaan, dimana sektor yang berperan 

penting adalah sektor industri. Ciri perekonomian ini 

adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang 

digunakan, termasuk tenaga kerja dan juga sebagai 

sumber akumulasi modal. Hal ini menyiratkan bahwa nilai 

produk marginal terutama dari tenaga kerja bernilai positif 

sehingga fungsi produksi belum berada pada tingkat 

optimal. Dengan demikian industri perkotaan masih 

menyediakan lapangan pekerjaan dan para pekerja dari 

pedesaan dapat memperoleh pekerjaan tersebut dengan 

jalan urbanisasi.  

 

Pengkajian permasalahan diatas didasarkan pada 

asumsi-asumsi sebagai berikut:  

a. Perekonomian tertutup, tidak ada perdagangan 

internasional dan tidak ada modal asing 

b. Tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi yang 

bisa disesuaikan 

c. Terdapat perubahan teknologi di sektor pertanian dan 

sektor industri  

d. Hanya pemilik modal yang mampu menabung dan 

investasi  
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e. Terdapat pengangguran tidak kentara di sektor pertanian 

dimana sektor tenaga kerja menerima upah subsistem dan 

tabungan nol.
23

 

 

2. Tinjauan Pembangunan Ekonomi 

a) Definisi Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan 

ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada 

tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada 

suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan 

produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke 

tahun, tetapi perlu juga diukur dari perubahan lain yang 

berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti 

perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, 

peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam 

infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam 

pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena 

pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek 

perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai di mana 

taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara 

telah meningkat, tidak mudah diukur secara kuantitatif. 

Berbagai jenis data perlu dikemukakan untuk 

menunjukkan prestasi pembangunan yang dicapai suatu 

negara. Namun demikian sebagai gambaran kasar, data 

pendapatan per kapita selalu digunakan untuk 

menggambarkan : 

1) Taraf pembangunan ekonomi yang dicapai berbagai 

negara, 

2) Tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun.
24

 

Dalam teoriiilmu ekonomiipembangunan dikenal 

ibahwa iantara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

terjadi itradeoff. Apabilaiprogram pembangunan dititik 

beratkan pada pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan 

                                                           
23 Ibid. 
24 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah Dan 

Kebijakan. 10 
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ekonomi akan tinggi tetapi tidak diikuti oleh pemerataan 

pendapatan dan distribusi pendapatan cenderung timpang, 

sebaliknya jika pembangunan lebih dititik beratkan pada 

program pemerataan, maka distribusi pendapatan akan 

lebih baik, tetapi pertumbuhan ekonomi cenderung 

rendah. Negara-negara maju telah melakukan 

pembangunan menggunakan strategi Redistribution With 

Growth, 

Artinya dapat sekaligus redistribusi pendapatanya 

itu dengan menitikberatkan proyek-proyek pembangunan 

yang berwawasan pemerataan yang menyerap banyak 

tenaga kerja. 

Indikator iekonomi iyang isering idigunakan 

iuntuk mengukur kesuksesan pembangunan dalam bidang 

ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran 

produktivitas wilayah yang paling umum dan paling 

diterima secara luas sebagaiistandar ukuran pembangunan 

dalam skala wilayah dan Negara, tidak ada satu negarapun 

didunia yang tidak melakukan pengukuran PDRB.
25

 

 

b) Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu 

proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya 

mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah 

tersebut.  

Masalah pokok dalam pembangunan daerah 

adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-

kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan 

                                                           
25 Heni Noviarita Nelly Lestari, Putri Aisha Pasha, Merisa Oktapianti, 

Nanda Oktariani, “Teori Pembangunan Ekonomi,” Jurnal Manajemen Bisnis Islam 2, 

no. 2 (2021): 95–110. 96 
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daerah yang bersangkutan (endogenous development) 

dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, 

kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). 

Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan 

inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam 

proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan 

kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan 

ekonomi. 

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan 

jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam 

upaya untu mencapai tujuan tesebut. Pemerintah daerah 

dan masyarakatnya harus secara berama-sama mengambil 

inisiatif pembangunan daerah.
26

 

 

c) Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah 

Saat ini tidak suatu teori pun yang mampu untuk 

menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara 

komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang 

secara parsial yang dapat membantu kita untuk 

memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. 

Pada hakikatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar 

pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang 

metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah 

dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

tertentu.
27

 

Teori Ekonomi Neo Klasik  

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu 

besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional) 

karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang 

signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 

konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu 

                                                           
26 Hanly Fendy Djohar Siwi, “Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan 

Ekonomi Daerah,” Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 18, No.6 

(2017): 1–11, https://www.mendeley.com/library/. 2 
27 Ibid.3 
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keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor 

produksi. Artinya, sistem perekonoman akan mencapai 

keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa 

restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan 

mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke 

daerah yang berupah rendah.  

 

Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)  

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor 

penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah 

berhubungan langsung dengan permintaan akan barang 

dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri 

yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga 

kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan 

kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job 

creation).  

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang 

didasarkan pada teori adalah penekanan terhadap arti 

penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang 

mempunyai pasar secara nasional maupun internasional 

implementasi kebijakannya mencakup pengurangan 

hambatan/batasan terhadap perusahaan- perusahaan yang 

berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah 

tersebut.  

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini 

didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. 

Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang 

sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara 

nasional maupun global. Namun demikian, model ini 

sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara 

jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan 

masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi. 

 

Teori Lokasi  

Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa 

ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah 
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yaitu: lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut 

sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan 

kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk 

meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi 

yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati 

pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan 

bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah 

antara bahan baku dengan pasar.  

Tentu saja banyak variabel lainnya yang 

mempengaruhi kualitas atau suitabilitas suatu lokasi 

misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan 

pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan 

latihan (diklat). Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat 

sekarang adalah bahwa tegnologi dan komunikasi modern 

telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk 

kegiatan produksi dan distribusi barang.
28

 

 

3. Tinjauan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 

a) Definisi Ketimpangan Antar Wilayah 

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang 

umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. 

Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan 

kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi 

demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. 

Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu 

daerah dalam mendorong proses pembangunan juga 

menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah 

biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan 

wilayah terbelakang (Underdeveloped Region). 

Menurut Syafrizal, ketimpangan pembangunan 

wilayah adalah perbedaan distribusi pembangunan 

ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya 

secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan 

ketidakmerataan pembangunan ekonomi wilayah. 

Disparitas atau ketimpangan wilayah adalah salah satu 

                                                           
28 Ibid.4 
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masalah yang pasti muncul dalam pembangunan wilayah. 

Ketidaksetaraan menjadi signifikan ketika wilayah dalam 

suatu negara terjadi pada berbagai potensi sumber daya 

alam, lokasi geografis, kualitas sumber daya manusia dan 

hubungan etnis atau politik. Salah satu cara untuk 

mengurangi ketimpangan di wilayah ini adalah untuk 

mengatur pembangunan. Tapi pembangunan belum tentu 

untuk mengurangi ketimpangan daerah. Oleh karena itu, 

penting untuk mengedepankan konsep pemerataan 

pembangunan di Indonesia. Tujuan dari pembangunan 

ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan dan 

perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, 

mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 

pengangguran.
29

 

 

b) Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah 

Banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal 

dalam pembangunan. Masyarakat yang berada di wilayah 

tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh 

oleh program-program pembangunan sehingga akses 

terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih 

sangat terbatas serta terisolir dari wilayah tertinggal pada 

wilayah di sekitarnya. Banyak wilayah yang memiliki 

produk unggulan dan lokasi strategis belum 

dikembangkan secara optimal.
30

 

Menurut Sjafrizal, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan antar wilayah, antar lain 

yaitu: 

1. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam  

Penyebab pertama yang mendorong 

timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah 

                                                           
29 Damayanti, Aalisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 

2013-2017). 39 
30 Windhu Putra, Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori 

Ekonomi Pembangunan Di Indonesia, 1st ed. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 

2018). 
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adalah adanya perbedaanyang sangat besar dalam 

kandungan sumberdaya alam pada masingmasing 

daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini 

jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada 

daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan 

sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat 

memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya 

relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang 

mempunyai kandungan sumber daya alam lebih 

rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan 

daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya 

alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi 

barangbarang dengan biaya produksi lebih tinggi 

sehingga daya saingnya menjadi lemah. 

 

2. Perbedaan Kondisi Demografis 

Faktor lainnya yang juga mendorong 

terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah 

adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi 

demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi 

demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat 

pertumbuhan dan stuktur kependudukan, perbedaan 

tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi 

ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku 

dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki 

masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis 

ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan 

pembangunan antar wilayah karena hal ini akan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat 

pada aerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi 

demografis yang baik akan cenderung empunyai 

produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini 

akan mendorong meningkatan investasi yang 

selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan 

kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. 
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Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi 

demografisnya kurang baik maka hal ini akan 

menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja 

masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang 

kurang menarik bagi penanaman modal sehingga 

pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan 

menjadi lebih rendah.
31

 

 

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa  

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa 

dapat pula mendorong terjadinya peningkatan 

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas 

barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan 

antar daerah dan migrasi baik yang disponsori 

pemerintah Alasannya adalah karena bila mobilitas 

tersebut lancar maka kelebihan produksi suatu daerah 

tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan. 

Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar 

menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah 

tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat 

membutuhkannya. Sehingga akibatnya, ketimpangan 

pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi 

karena kelebihan suatu daerah tidak dapat 

dimanfaatkan oleh daerah lain yang 

membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit 

mendorong proses pembangunannya. 

 

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah 

Terjadinya kosentrasi kegiatan ekonomi yang 

cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan 

mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar 

wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan 

cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat 

                                                           
31 Puti Andiny, Nursani Adelida, and Rahmi Meutia, “Analisis 

Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota ( Studi Kasus Kabupaten Aceh 

Timur Dan Kota Langsa ),” Jurnal Samudra Ekonomika 3, no. 1 (2019): 47–56, 

https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/1294. 51 
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konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. 

Kosentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh 

beberapa hal. Pertama, karena adanya sumberdaya 

alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, 

meratanya fastilitas transportasi, baik darat, laut dan 

udara, juga ikut mempengaruhi kosentrasi kegiatan 

ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis 

(kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena 

kegiatan ekonomi akan cenderung terkosentrasi 

dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas 

yang lebih baik. 

 

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah 

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih 

banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah 

yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang 

dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana 

pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan 

pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan 

pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. 

Akan tetapi jika sebaliknya dimana sistem 

pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau 

federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak 

dialokasikan kedaerah sehingga ketimpangan 

pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana 

pemerintah yang anatara lain akan memberikan 

dampak pada ketimpangan pembangunan antar 

wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, 

kesehatan, jalan, irigasi dan dan listrik. Semua sektor 

ini akan memberikan dampak pada peningkatan pada 

peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan 

perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

pergerakan ekonomi di daerah tersebut.
32

 

 

 

                                                           
32 Ibid.52 
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c) Indikator Ketimpangan Pembangunan Wilayah 

1) Konsep PDRB per kapita Relatif  

Ketimpangan ini diukur menggunakan proksi 

yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet pada 

tahun 2006 yang mendasarkan ukuran ketimpangan 

wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif dangan 

rumus: 

 

RDit = 
                  

                     
 – 1 

Keterangan :  

RDit : Ketimpangan wilayah Provinsi I, tahun t 

PDRB perkapita yi,t : PDRB per kapita pada provinsi 

I pada tahun t 

PDB perkapita Nal,t : PDB per kapita Indonesia pada 

tahun t 

Ukuran ketimpangan wilayah dengan 

menggunakan Konsep PDRB per kapita Relatif 

adalah formula dalam bentuk gambaran hubungan 

PDRB per kapita dengan ketimpangan wilayah. 

Bentuk hubungan PDRB per kapita dengan 

ketimpangan wilayah tersebut dinamakan dengan 

Konsep PDRB per kapita Relatif. Dimana Konsep 

PDRB per kapita Relatif bisa digunakan untuk 

mengukur tingkat ketimpangan secara luas baik itu 

antarnegara maupun antarprovinsi atau 

kabupaten/kota. Dalam penelitian Jaime Bonet, 

penggunaan (i) menunjukan wilayah yang akan 

dianalisis dan (t) tahun atau periode pada rentan 

waktu pada wilayah analisis. Sedangkan pengurangan 
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pada angka satu (1) dalam proksi menunjukan 

pentafsiran hitungan yang stabil.
33

 

 

2) Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah 

tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas 

penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan 

distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan 

muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti 

dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat 

pada ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut 

Arsyad, bahwa pertumbuhan penduduk biasanya 

memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur 

muda, jumlah pengangguran yang semakin lama 

semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. 

Masalah kependudukan yang mempengaruhi 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di 

Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan 

mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik 

dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun 

antar daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta 

antar sektor.  

Menurut Latumaerissa, bahwa masalah 

jumlah penduduk perlu diketahui dalam pembangunan 

ekonomi, karena hal ini berhubungan erat dengan 

penyediaan tenaga kerja, Perencanaan pembangunan 

dan pertahanan. Setiap Negara ingin mengetahui 

jumlah penduduknya didasarkan kepada tiga alasan, 

yaitu alasan politik dan keamanan, alasan sosial, dan 

alasan ekonomis. Untuk mengetahui jumlah penduduk 

suatu Negara harus diadakan sensus atau cacah jiwa. 

Kelebihan penduduk biasanya tidak berarti selalu 

banyak orang untuk suatu daerah, tetapi kelebihan 

                                                           
33 Damayanti, Aalisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 

2013-2017). 66 
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dalam hubungan dengan kebutuhan dan fasilitas 

kehidupan. Penduduk yang terlalu padat akan 

menimbulkan beraneka macam masalah seperti 

masalah pemukiman, keamanan, kesehatan, 

pengangguran, dan pangan. Penduduk yang jarang 

akan menimbulkan kekurangan tenaga kerja di 

Negara-negara sedang berkembang sehingga terdapat 

under employment.34 

Untuk mengetahui perubahan jumlah 

penduduk antar periode dalam penelitian ini 

menggunakan metode geomerik, dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

r    
  

  
   ⁄    

 

Keterangan : r : Laju pertumbuhan penduduk 

   : Jumlah penduduk tahun t 

   : Jumlah penduduk tahun awal 

t : Periode waktu antara tahun dasar dan 

tahun t (dalam tahun).
35

 

 

3) Indeks Williamson 

Untuk menganalisis ketimpangan ekonomi 

antarwilayah dilakukan secara kuantitatif akan diolah 

dengan menggunakan metode Indeks Williamson. 

Berikut penjelasan dari metode Analisis Indeks 

Williamson : 

Menghitung ketimpangan pembangunan antar 

wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 

2015-2019, digunakan indeks ketimpangan regional 

(regional in equality) yang dinamakan Indeks 

Williamson. Metode ini diperoleh dari perhitungan 

                                                           
34 Zulaika Matondang, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran 

Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Desa Palopat Maria 

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru,” Ihtiyath 2, no. 2 (2018): 255–70. 260 
35 https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/86 
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pendapatan perkapita dan jumlah penduduk disuatu 

wilayah. Secara sistematis, perhitungan indeks 

Williamson sebagai berikut: 

 

      
√∑        (

  

 
)

 
  

 

Dimana : Iw : Indeks Williamson  

 Yi : PDRB per kapita di kabupaten/kota i.  

 Y : rata-rata PDRB perkapita di Provinsi  

 fi : Jumlah penduduk di kabupaten/kota i.  

 n : Jumlah penduduk di Provinsi 
36

 

 

 Indeks Williamson (tingkat ketimpangan) yang 

diperoleh terletak antara 0 sampai dengan 1, semakin 

mendekati 0 (nol) berarti ketimpangan pembangunan 

semakin rendah atau dengan kata lain pertumbuhan 

ekonomi regional terjadi secara merata. Jika Indeks 

Williamson mendekati 1 (satu) maka ketimpangan 

pembangunan semakin tinggi serta 

mengidentifikasikan adanya pertmbuhan ekonomi 

regional yang tidak merata.
37

 

d) Ketimpangan Pembangunan Dalam Ekonomi Islam  

Islam sebagai sistem hidup (way of life) dan 

merupakan agama yang universal sebab memuat segala 

aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek 

ekonomi,sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju 

pesatnya kajian tentang ekonomiislam dengan 

menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya 

                                                           
36 Gracetyani Ovicha Naibaho, Juliana Ruth Mandei, and Lyndon Reinhard 

Jacob Pangemanan, “Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara,” Agri-

Sosioekonomi 16, no. 3 (2020): 369, 

https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.3.2020.31093. 372 
37 Arif Maulana, “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar 

kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan” 19, no. 1 (2019). 3 
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mendorong kepadaterbentuknya suatu ilmu ekonomi 

berbasis keislaman yang terfokus untukmempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh 

nilai-nilai Islam. Mustafa E Nasution menjelaskan bahwa 

berbagai krisis yang melanda perekonomiandunia yang 

menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah 

memperburuktingkat kemiskinan serta pola pembagian 

pendapatan di dalam perekonomian negaranegara yang 

ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-

negara Islam. 

Sistem ekonomi islam sangat melindungi 

kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun 

yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral 

terhadapsi kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam 

mengakui sistem hak milik pribadisecara terbatas, setiap 

usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan 

yang tidak layak. Al-Qur‟an menyatakan agar si kaya 

mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk 

kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, 

sadaqaah, hibah,wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan 

harus tersebar dengan baik.
38

 

 

Surat At-Taubah ayat 60 menyebutkan: 

 

                          

                    

                

Artinya :” Sesungguhnya zakat-zakat itu, 

hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf 

                                                           
38 Damayanti, Aalisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 

2013-2017). 49-50 
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yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana.” (Surah At-Taubah(9):60).
39

 

 

4. Tinjauan PDRB per kapita 

a) Definisi PDRB per kapita 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa 

yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu 

negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi 

dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah 

faktor produksi yang dimiliki reiden atau non-residen. 

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan 

pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan 

harga konstan (riil). 

PDRB atas daar harga berlaku atau dikenal 

dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang 

berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk 

melihat struktur perekonomian. Sedangkan harga DRB 

atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga 

pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi.
40

 

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah 

satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan 

perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih 

barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai 

kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB 

dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah 

mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh 

                                                           
39 “Qur‟an Surah At-Taubah,” n.d., https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60. 
40 Iis Hayyun Nurul Islam, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi 

Lampung Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, 2020. 4 
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karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing- 

masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber 

daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.Adanya 

keterbatasan dalam penyediaan faktor- faktor tersebut 

menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. 

Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB 

harga kosntan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu 

wilayah. 

Menurut BPS tahun 2008 angka PDRB dapat 

diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu: pertama, 

pendekatan produksi: jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada 

di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu; 

kedua, pendekatan pendapatan: balas jasa yang diterima 

oleh faktor-faktor yang ikut serta dalam proses produksi 

di suatu wilayah dalam waktu tertentu; ketiga, pendekatan 

pengeluaran: penjumlahan semua komponen permintaan 

akhir.
41

 

Mulai tahun 2015 perhitungan PDRB atas dasar 

harga konstan yang mulamula didasarkan pada harga 

konstan 2000 diubah dengan harga konstan yang 

didasarkan pada harga-harga pada tahun 2010. Karena 

menggunakan harga konstan (tetap), maka perkembangan 

agregat dari tahun ketahun semata-mata disebabkan oleh 

perkembangan rill dari kuantum produksi dan sudah tidak 

mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan 

penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi rill dapat 

dihitung. 

Menurut Departemen Statistik ekonomi dan 

Moneter dari Bank Indonesia definisi PDRB perkapita 

adalah pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah 

yang diperoleh dengan caramembagi total PDRB dengan 

jumlah penduduk di wilayahbersangkutan.PDRB per 

                                                           
41 Yunie Rahayu, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB 

Per Kapita, Dan Jumlah Penganggran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi 

Jambi.” 169-170 
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kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) 

per satu orang penduduk. Dan PDRB per kapita atas dasar 

harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan 

nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Harga 

berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk 

barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi 

pada harga tahun sedang berjalan. Dan harga konstan 

adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang 

dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada 

harga tetap di satu tahun dasar. Sedangkan tahun dasar 

adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan tahun-tahun yang 

lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri 

data dengan indikator rinci mengenai perubahan atau 

pergerakan yang terjadi. Dan dalam penelitian ini data 

publikasi yang digunakan adalah harga tahun 2010 

sebagai dasar penilaian. 

Berdasarkan uraian diatas, pengertian PDRB per 

kapita adalah pendapatan per kapita penduduk di suatu 

wilayah yang diperoleh dengan caramembagi total PDRB 

dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dimana 

PDRB per kapita didasarkan pada harga atas harga 

berlaku dan atas harga konstan. PDRB per kapita atas 

dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik 

Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu 

orang penduduk. Dan PDRB per kapita atas dasar harga 

konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata 

ekonomi per kapita penduduk suatu negara.
42

 

 

b) Hubunngan PDRB per kapita dan Kemiskinan  

Kuznet, menyatakan bahwa pertumbuhan (PDRB) 

dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, 

                                                           
42 Damayanti, Aalisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 
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karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat 

kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat 

mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin 

berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian 

Hermanto S. dan Dwi W. menyatakan bahwa ketika 

perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau 

kawasan tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak 

pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi 

pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka 

akan dapat mengurangi kemiskinan.
43

 

 

c) PDRB per kapita Dalam Ekonomi Islam 

Kesejahteraan di suatu wilayah bisa dilihat dari 

suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Kesejahteraan di 

suatu wilayah akan meningkat apabila tingkat 

pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tersebut juga 

tinggi. PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada 

suatu wilayah. Banyak ahli ekonomi yang memberikan 

perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan 

hanya sebatas aktivitas produksi saja. Selain dari itu, 

pertumbuhanekonomi merupakan aktivitas menyeluruh 

dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan 

keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya 

persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang 

ditujukan untuk pertumbuhandan kemajuan sisi material 

dan spiritual manusia. 

Beberapa pemahaman pokok mengenai 

pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam 

diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, 

perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh 

kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan 

ekonomi yaitu persoalan kekayaandan minimnya sumber-

                                                           
43 Ibid. 58-59 
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sumber kekayaan. Perspektif Ekonomi Islam menyatakan 

bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah 

disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan 

manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan 

kehidupan manusia. 

Allah SWT berfirman dalam QS. Nuh :10-12:  

 

                         

                           

           

Artinya :“Maka aku berkata (kepada mereka) 

“Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, -sungguh, Dia 

Maha Pengampun-, niscaya Dia akan menurunkankan 

hujan yang lebat dari langit kepadamu-, dan Dia 

memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan 

kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai 

untukmu.” (QS. Nuh: 10 – 12).
44

 

 

Dari uraian tersebut dapat dipahami, 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita dapatkan 

selama kita istiqomah dalam melakukan istighfar 

(meminta ampunan kepada Allah SWT). Allah 

menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika 

kaum tersebut mau untuk menjauhi segala 

laranganNya(kemaksiatan) dan menjalani segala apa yang 

diperintahkan-Nya (ketakwaan dan keimanan). Akan 

tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan 

masyarakat tidak taat kepada Allah SWT, maka tidak 

akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan. 

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa 

                                                           
44 “Qur‟an Surah Nuh,” n.d., https://quran.kemenag.go.id/sura/71. 
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pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan 

ekonomi. Pertumbuhan yang terusmenerus dari faktor-

faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan 

tersebut dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi 

dapat dialokasiakan sedemikian rupa, sehingga dengan 

pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih 

baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk.
45

 

5. Tinjauan Jumlah Penduduk 

a. Definisi Jumlah Penduduk  

Menurut Sukirno, perkembangan jumlah 

penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan 

menghambat di dalam pembangunan. Jumlah penduduk 

dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya 

kemungkinan semakin banyaknya tenaga kerja yang 

dihasilkan dan akan menjadikan perluasan pasar. 

Perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua 

faktor penting yaitu pendapatan masyarakat dan juga 

jumlah penduduk. Jumlah penduduk disebut sebagai 

faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan 

memberikan penurunan dalam produktivitas serta 

terjadinya banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. 

Hal ini akan mengakibatkan tidak mampunya dalam 

memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya dan semakin 

memperluas tingkat disparitas pendapatan.  

Menurut Arsyad, ada delapan hal yang 

menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan 

distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang. 

Salah satunya yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi 

sehingga akan mengakibatkan menurunnya pendapatan 

per kapita. Pertumbuhan penduduk yang tinggi namun 

tidak diimbangi dengan meningkatnya produktivitas akan 

                                                           
45 Damayanti, Aalisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 

2013-2017). 59-62 
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menyebabkan daya beli masyarakat rendah sehingga akan 

menurunkan pendapatan per kapita. 

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah 

tidak akan menjadi masalah selama produktivitas 

penduduk daerah tersebut juga tinggi sehingga tidak 

menyebabkan distribusi pendapatan timpang. 

Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang 

tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang 

akan berakibat pada meningkatnya ketimpangan distribusi 

pendapatan. Selain itu, jumlah penduduk muda dan tua 

juga akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. 

Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah 

penduduk usia muda dan tua juga akan mempengaruhi 

kondisi ekonomi suatu wilayah. 

Permasalahan jumlah penduduk dapat diketahui 

melalui pembangunan ekonomi. Banyak sedikitnya 

jumlah penduduk di suatu daerah tidak dapat dikatakan 

bahwa daerah tersebut memiliki kelebihan penduduk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari menyebutkan 

bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di daerah 

Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan peningkatan 

jumlah penduduk suatu daerah tidak disertai dengan 

pengembangan kualitas SDM akan menyebabkan 

persaingan dalam memperoleh lapangan pekerjaan 

semakin ketat sehingga menyebabkan pengangguran dan 

semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan.
46

 

Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk 

antar periode dalam penelitian ini menggunakan metode 

geomerik, dengan rumus sebagai berikut: 

r    
  

  
   ⁄    

                                                           
46 Dwi Lia Windriyanti, “Pengaruh PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, 

Inflasi Dan Kebijakan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Di 

Yogyakarta,” 2019. 32-33 



41 
 

Keterangan : r : Laju pertumbuhan penduduk 

      : Jumlah penduduk tahun t 

      : Jumlah penduduk tahun awal 

t : Periode waktu antara tahun dasar dan 

tahun t (dalam tahun).
47

 

 

b.  Hubungan Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan 

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi 

suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, Karena 

pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan 

ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka 

kemiskinan.  

Menurut Nelson dan Leibstein terdapat pengaruh 

langsung antara pertambahan penduduk terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein 

menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di 

negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan 

dalam jangka panjang akan mengalami penurunan 

kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk 

miskin.  

Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah 

lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara 

maju maupun negara berkembang. Bahkan di negara maju 

seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai 

akibat besarnya subsidi yang diperuntukan bagi kelompok 

masyarakat miskin. Sedangkan di Indonesia 

permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam 

memperoleh akses pendidikan antara si kaya dan si 

miskin. Di mana biaya yang harus dikeluarkan untuk 

sekolah bagi si kaya dan si miskin relatif sama tanpa 

melihat latar belakang ekonomi keluarganya.  

                                                           
47 https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/86 
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Menurut Simmons, pendidikan di banyak negara 

merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari 

kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin 

yang mengharapkan pekerjaaan baik serta penghasilan 

yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan 

yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu 

dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak 

mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan 

hingga ketingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan 

dan universitas. Sehingga tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral 

dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa 

ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau 

bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan 

statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di 

negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan 

tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional. 

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati, 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan 

pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat 

kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya 

mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan 

tingkat kemiskinan.  

Menurut Kuznet, pertumbuhan dan kemiskinan 

mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap 

awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung 

meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir 

pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur 

berkurang.
48

 

 

                                                           
48 Saharuddin Didu and Ferri Fauzi, “Pengaruh Jumlah Penduduk, 

Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak,” 

Jurnal Ilmu Ekonomi 6, no. 1 (2016): 102–117. 104-105 
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c. Jumlah Penduduk dalam Islam 

Dalam pandangan Islam sesungguhnya lebih 

mendorong kita untuk memiliki keturunan yang 

berkualitas ketimbang yang kuantitasnya (jumlah) banyak. 

Kendati dalam satu riwayat, Nabi mengatakan bahwa Ia 

bangga dengan umat yang banyak (ana mukasirun bikum 

al-anbiya‟). Namun hadis ini tetap harus dibaca dalam 

konteks kualitas.  

Umat yang jumlahnya banyak namun tidak 

berkualitas , alih-alih memberi rasa bangga, yang terjadi 

justru sebaliknya, merendahkan dan melemahkan. Apa 

yang kita rasakan saat ini adalah bukti, jumlah umat Islam 

yang banyak di negeri ini, tidak membuat kita bangga 

sama sekali sebagai umat Islam. Jumlah yang banyak 

tidak berkontribusi pada pembangunan peradaban yang 

damai dan sejahtera.  

 

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 

QS An-Nisa ayat 9 : 
49

 

 

                   

                  

Artinya :” Hendaklah takut kepada Allah orang-

orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka 

anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan Perkataan yang benar”.50 

                                                           
49 Eka Susiatun, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan 

Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Tahun 2007-2016,” 2018. 36 
50 “Qur‟an Surah An-Nisa,” n.d., https://quran.kemenag.go.id/sura/4/9. 
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Posisi manusia sebagai khalifah sesungguhnya 

adalah konsekuensi logis dari fasilitas yang diberikan 

Allah kepadanya. Manusia dilengkapi dengan perangkat-

perangkat –“aql, qalb,hawa dan nabs‟ yang membuatnya 

menjadi mungkin untuk mengembangkan potensi diri. 

Allah juga mengajarkan kepada manusia Al-Asma‟ atau 

simbol-simbol yang membuatnya mengenal apa-apa yang 

dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi 

kekhalifahannya. Diatas segala, manusia juga diberikan 

kebebasan untuk mengelola bumi sepanjang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan kebebasan itu 

pula manusia dipilih sebagai khalifah.kemakmuran bumi 

hanya dapat diwujudkan oleh khalifah yang memiliki 

kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas sesuai 

dengan prinsip ekonomi syariah yaitu multiple ownership, 

freedom to act, dan social justice.  

Manusia dengan kemampuan berfikirnya mampu 

merumuskan kerjakerja peradaban untuk kesejahteraan 

manusia. Berbeda dengan materi alam lainnya, seperti 

gunung, bukit, bahkan bumi ini. Secara fisik mereka lebih 

besar, namun tidak memiliki kebebasan. Karenanya 

mereka tidak dapat menjadi khalifah di alam ini.  

 

Didalam QS. Al-Ahzab : 72 Allah SWT 

berfirman: 

 

                          

                             

Artinya :“Sesungguhnya Kami telah menawarkan 

amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi 

semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka 

khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu 
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dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu 

sangat zalim dan sangat bodoh.”51 

Dalam perspektif kependudukan, manusia dalam 

posisinya sebagai khalifah harus mampu mengatur bumi 

agar menjadi tempat yang tetap layak huni bagi seluruh 

isinya. Manusia juga dituntut untuk menatanya, menjaga 

keseimbangan antara manusia dengan alam, kebutuhan 

hidupnya dengan sumber daya alam yang tersedia. Seperti 

teori yang dikemukakan oleh Malthus dalam Deliarnov 

mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang 

sesuai deret ukur. Sementara itu pertumbuhan produksi 

makanan hanya meningkat sesuai deret hitung. Karena 

perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil 

pertanian maka akan menyebabkan penduduk kesulitan 

memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan berimbas pada 

kemiskinan yang meningkat.
52

 

 

6. Tinjauan Aglomerasi 

a) Definisi Aglomerasi 

Perroux menyebutkan bahwa pembangunan atau 

pertumbuhan tidak terjadi di segala tempat, akan tetapi 

hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu. Ia lebih 

memberikan tekanan pada aspek konsentrasi proses 

pembangunan dan menganggap industri pendorong 

(propulsive industries) sebagai titik awal perubahan unsur 

yang esensial untuk menunjang pembangunan 

selanjutnya. Konsepsi Perroux ini merupakan langkah 

utama untuk memberi bentuk konkrit pada aglomerasi. 

Sedangkan menurut Matitaputty aglomerasi akan terjadi 

                                                           
51 “Qur‟an Surah Al-Ahzab,” n.d., https://quran.kemenag.go.id/sura/33/72. 
52 Eka Susiatun, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan 

Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Tahun 2007-2016.” 38 
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jika sebuah aktifitas ekonomi dan penduduk melakukan 

pengelompokan atau terkonsentrasi secara spasial, 

pengelompokan ini diakibatkan usaha para pelaku 

aktifitas ekonomi serta penduduk untuk melakukan 

penghematan, didukung oleh lokasi yang berdekatan.  

Dari sudut pandang teoritis, konsep aglomerasi 

dibenarkan untuk diperkenalkan ke dalam ruang kerangka 

model keuntungan tradisional. Secara umum, ekonomi 

aglomerasi hanya terdiri hanya eksternalitas positif yang 

dihasilkan dari konsentrasi spasial dari sebuah aktivitas 

ekonomi. Seperti disebutkan sebelumnya ekonomi 

aglomerasi merupakan hasil dari lokasi industri yang 

spesifik, yang diperoleh ketika perusahaan di industri 

yang sama menarik berbagi kutub dari pekerja terampil 

dan input yang terspesialisasi. 

Agglomeration economies atau localized 

industries menurut Marshall muncul ketika sebuah 

industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang 

memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang 

sehingga masyarakat akan banyak memperoleh 

keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha 

disekitar lokasi tersebut. Konsep aglomerasi menurut 

Montgomery tidak jauh berbeda dengan konsep yang 

dikemukakan oleh Marshall. Montgomery mendefinisikan 

penghematan aglomerasi sebagai penghematan akibat 

adanya lokasi yang berdekatan (economies of proximity) 

yang diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, 

tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk 

meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, 

informasi dan komunikasi.
53

 

Analisis aglomerasi industri menggunakan Indeks 

Balassa yaitu semakin tinggi nilai indeks balassa 

menunjukkan aglomerasi yang sangat kuat. Aglomerasi 

                                                           
53 Mutia Karina Tiffani, “Analisis Komparasi Konvergensi, Aglomerasi, 

Dan Kinerja Ekonomi Daerah Pada Daerah Pemekaran (Studi Kasus Pemekaran 

Kabupaten Bengkalis - Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau),” 2014. 6 
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dikatakan kuat bila angka indeks balassa diatas 4, rata-rata 

atau sedang bila nilainya antara 2 dan 4, lemah bila 

nilainya diantara 1 sampai 2, sedangkan nilai 0 sampai 1 

berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tersebut tidak 

memiliki keunggulan komparatif untuk terjadinya 

aglomerasi. Aglomerasi dapat diukur dengan beberapa 

cara, yaitu: 

a. Menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan 

dalam suatu provinsi terhadap jumlah penduduk 

tersebut. 

b. Menggunakan konsep aglomerasi produksi yaitu 

menggunakan proporsi PDRB kabupaten/kota 

terhadap PDRB provinsi. 

c. Menggunakan konsep proporsi jumlah tenaga kerja 

sektor industri di kabupaten/kota terhadap jumlah 

tenaga kerja sektor industri dalam suatu provinsi.  

 

Penelitian ini menggunakan perhitungan konsep 

aglomerasi produksi yaitu menggunakan proporsi PDRB 

kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi, dengan rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

 

Ag = 
     

       
 

Keterangan: Ag  : Aglomerasi produksi  

PDRBi : PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

di kabupaten/kota i  

PDRBtot : Total PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan Provinsi i  

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian aglomerasi adalah pemusatan kegiatan 

perekonomian (industri-industri) dalam suatu wilayah. 

Dimana konsentrasi kegiatan ekonomi antarwilayah yang 

cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya 

ketimpangan pembangunan antarwilayah hal ini 



48 
 

disebabkan sebab karena proses pembangunan wilayah 

akan lebih cepat pada wilayah-wilayah yang konsentrasi 

kegiatan ekonomi yang lebih tinggi.
54

 

 

b) Hubungan Aglomerasi dan Kemiskinan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 

2000, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi 

seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya 

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan 

dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang 

meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber 

daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan 

atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial 

dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan 

(Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi 

yang dimaksud miskin ini juga berlaku pada mereka yang 

bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan pokok/dasar.
55

 

Sjafrizal, mengatakan bahwa terjadinya 

konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada 

wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan 

pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini 

tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan 

ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah 

                                                           
54 Damayanti, Aalisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 

2013-2017). 101-102 
55 Fitri Andriani Setyowati and Inaya Sari Melati, “Identifikasi Faktor 

Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan 

Dan Perdesaan,” Economic Education Analysis Journal 9, no. 3 (2020): 875–91, 

https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i3.42413. 876 
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dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang 

cukup besar.
56

 

 

c) Aglomerasi dalam Ekonomi Islam 

Manusia adalah khalifah dimuka bumi, Islam 

memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan 

amanah Allah SWT kepada khalifah agar dipergunakan 

sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.Untuk 

mencapai tujuan suci ini. Allah SWT memberikan 

petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut 

meliputi segala sesuatu yang dibutukan manusia baik 

aqidah, akhlak, maupun syariah. Begitupun dalam 

berekonomi, manusia diperintahkan oleh Allah SWT agar 

segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat membawa 

maslahah baik untuk dirinya maupun oranglain. Didalam 

industri, proses produksi dalam ilmu ekonomi dapat 

diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat 

(Untility) baik dimasa kini maupun dimasa yang akan 

datang. Sedangkan tujuan dari produksi adalah 

menyediakan barang dan jasa yang memberikan 

mashlahah maksimum bagi konsumen. 

Menurut Mannan proses produksi usaha 

kerjasama antara para anggota masyarakat untuk 

menghasilkan barang dan jaa bagi kesejahteraan ekonomi 

mereka. Nilai persaudaraan jika diaplikasikan kedalam 

lingkungan ekonomi, akan melahirkan lingkungan 

kerjasama, bukan persaingan, penyebaran lebih luas atau 

“sosialisasi sarana produksi” bukan konsentrasi maupun 

eksploitrasi sumber daya alam dan manusia lebih lanjut. 
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Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat (Al-

Baqarah: 22) : 

 

                         

                           

         

Artinya :“(Dialah) yang menjadikan bumi 

sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan 

Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia 

hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki 

untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan 

tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu 

mengetahui.”57 

Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai 

khalifah di muka bumi ini yang telah dianugerahkan oleh 

Allah SWT berupa kekayaan alam yang sangat melimpah 

untuk dapat dipergunakan sebagai modal berproduksi 

untuk dapat diolah bagi kemaslahatan bersama.
58

 

 

7. Tinjauan Kemiskinan 

a) Definisi Kemskinan 

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu 

dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama 

tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi 

permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi 

kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan 

ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, 

artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian 
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dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, 

walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda. 

Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika 

membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan 

kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat 

kehidupan ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyulitkan 

pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, 

karena mereka (penduduk) sendiri tidak sadar akan 

kemiskinannya. 

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya 

tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat 

miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan 

terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga 

akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang 

mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan 

dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan 

menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.  

Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan 

antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu 

antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena 

mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari 

garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif 

lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, 

maka keadaan ini disebut sebagai ketimpangan distribusi 

pendapatan.
59

 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic 

needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-
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rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis 

kemiskinan. 

berikut adalah rumus perhitungannya : 

 

 

  GK   GKM + GKNM 

 

 

Keterangan : GK = Garis Kemiskinan 

GKM = Garis Kemiskinan Makanan 

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan
60

 

 

b) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan 

Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam 

masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di 

bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 

7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan 

garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan 

non makanan.
61

 

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya 

kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz yaitu : pendidikan 

yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan 

sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan 

modal, beban keluarga.  

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan 

seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang 

diperlukan dalam kehidupannya.Keterbatasan pendidikan 

atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan 

keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam 

dunia kerja. 

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau 

bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap 

acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Suatu 
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61 Andiny and Mandasari, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh.” 200 



53 
 

masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber 

alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi 

kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat 

itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin. 

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa 

konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal 

seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru 

sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil 

kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena 

keterbatasan modal dan keterampilan. 

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai 

modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka 

menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan 

suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.Seseorang 

yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak 

diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan akan 

menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota 

keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban 

untuk hidup yang harus dipenuhi.
62

 

 

c) Kemiskinan dalam Perspektif Islam 

Kata Miskin asal katanya adalah as-sakan, artinya 

yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan 

bergerak. Ibnu Faris berkata; “Huruf sin, kaf dan nun 

adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu 

makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, 

seperti dikatakan, „Sakana asy-syai’u yaskunu sukunan 

sakinan. 

Sehingga bisa diartikan orang miskin adalah 

orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah 

orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau 

orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi 

kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, dikarenakan 
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kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat 

geraknya menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk 

bergerak, atau bisa juga berarti orang yang berdiam diri di 

rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada 

manusia.
63

 

Ekonomi Islam memandang kekayaan alam dan 

kekayaan SDM harus dilakukan atau diinvestasikan untuk 

kepentingan manusia pada masa depan, bukan untuk 

diperjual belikan. Islam menganjurkan manusia untuk 

berinvestasi, berdagang dan berbisnis, bukan untuk 

menjadi buruh dan pekerja kasar. Islam juga memudahkan 

segala sumber rejeki baik dari sumberdaya alam, maupun 

dari sumber daya manusia, karena pada hakikatnya rejeki 

dan kekayaan itu datangnya dari Allah bukan karena 

manusia. Ekonomi justru mendorong agar manusia 

bersikap rendah hati, tawadlu‟, kerja keras, tidak boros 

dan menjauhi perbuatan buruk yang menyebabkan 

kemiskinan. seseorang yang ingin kaya harus 

menghindarkan dari perbuatan dhalim dan 

ketidakberdayaan, mengurangi perbuatan jelek dan 

memperbaiki perbuatan baik. Oleh karena itu, ekonomi 

islam menganjurkan agar kemiskinan terhindar, maka ada 

dua langkah yang harus dilakukan :  

 

1. Mengembangkan Sumberdaya manusia untuk 

kepentingan masa depan kehidupan, termasuk 

sumberdaya alam.  

2. Mengharuskan manusia mentaati aturan Allah yang 

sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Sunah, 

dimana aturan tersebut menjadikan manusia bahagia 

dunia dan akherat. 
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Surat Al-Araf ayat 96 menyebutkan: 

 

                         

                   

        

Artinya :“Dan sekiranya penduduk negeri 

beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan 

kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 

ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka 

Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka 

kerjakan.”.
64

 

 

Dalam perspektif ekonomi Islam, banyak kita 

temui kalimat Iman, taqwa, syukur, dhalim dan kufur. 

Kemurahan dan kekayaan akan kita peroleh jika kita 

berbuat baik terhadap Allah dan menjalankan aturan 

Allah. Sehingga, kita terhindar dari perbuatan maksiat, 

kekufuran dan kemiskinan nikmat. Ekonomi Islam 

mengajurkan agar manusia rajin bekerja, rajin mencari 

kemakmuran dan menjauhi sikap monopoli. Unsur utama 

dalam ekonomi Islam mencapai derajat kaya adalah 

pertama, memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan 

SDM untuk masa depan. Kedua, memiliki sikap jujur, adil 

dan tidak boros dalam menjalani hidup sehingga kita bisa 

kaya. Ketiga, berinvestasi dengan cara berdagang, bisnis, 

dan jual beli secara halal, juga suka berderma untuk 

kepentingan umum agar bisa mengurangi kemiskinan. 

keempat, menghindari transaksi yang bernuansa ribawi 

dan bunga, karena akan menyengsarakan peminjam.  

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa solusi 

kemiskinan adalah mempunyai badan yang sehat jasmani 
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dan rohani. Mempunyai rencana atau pandangan hidup di 

masa depan. Ketiga, pemenuhan kebutuhan hidup yakni 

pakaian dan makanan pokok.
65

 

 

8. Prinsip Ekonomi Syariah 

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran 

umum maupun individual yang dijadikan oleh seorang/kelompok 

sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip 

merupakan ruh dari sebuah perkembangan ataupun pemaknaan 

oleh sebuah objek tertentu. Dalam pelaksanaannya ekonomi 

syariah harus menjalankan prinsip-prinsip seagai berikut : 

a) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau 

titipan dari Allah Azza Wa Jalla kepada manusia.Sehingga 

manusia tidak boleh semenaa-mena dengan sumber daya yang 

ada. 

b) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, 

sehingga tidak mutlak kepemilikan individu. 

c) Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja 

sama. prinsip berjamaah, kebersamaan serta saling menolong 

juga menjadi pondasi dasar dalam Ekonomi Syariah. 

d) Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan 

yang dikuasai oleh segelintir orang saja, artinya ekonomi 

syariah menekan prinsip pemerataan kekayaan, sehingga tidak 

terjadi disparitas yang mencolok. 

e) Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan 

penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak 

orang. 

f) Seorang muslim harus takut kepada Allah Azza Wa Jalla dan 

hari penentuan di akhirat nanti, sehingga pertimbangan 

keputusan dalam ekonomi syariah tidak semata-mata 

keuntungan didunia. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan 

yang telah memenuhi batas (nisab), artinya tidak semua umat 

muslim terkena kewajiban membayar zakat, tetapi mereka 
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yang mempunyai kekayaan tentulah yang diwajibkan 

membayar zakat. 

g) Islam melarang riba dalam segala bentuk, dimana saat ini 

benyak sekali praktek-praktek variasi dari riba yang perlu kita 

hindari.
66

 

 

B. Kerangka Berpikir 

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang banyak 

dihadapi di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Salah 

satunya terdapat di wilayah Provinsi Lampung. Salah satu cara 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan 

ekonomi ditunjukan dengan meningkatkan PDRB khususnya 

PDRB perkapita pada suatu wilayah.  

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi 

yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. 

Nelson dan Leibstein menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk 

yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti 

dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan 

kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.
67

 

Konsentrasi kegiatan ekonomi berupa aglomerasi 

belakangan ini banyak diterapkan oleh wilayah-wilayah termasuk 

Provinsi Lampung. Adanya aglomerasi diharapkan dapat 

menghemat biaya produksi sehingga akan memaksimalkan 

keuntungan yang didapat. Namun rendahnya aglomerasi bagi 

wilayah/daerah yang bersangkutan yaitu membuat wilayah 

tersebut semakin terbelakang. 

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum 

terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini 

terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya 

alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada 
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masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan 

kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan 

juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya 

terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah 

terbelakang (Underdeveloped Region).
68

 

Ekonomi Islam memandang kekayaan alam dan kekayaan 

SDM harus dilakukan atau diinvestasikan untuk kepentingan 

manusia pada masa depan, bukan untuk diperjual belikan.
69

 

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka 

hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel 

dependen (terikat) dapat ditetapkan bahwa Kemiskinan (Y), dan 

PDRB per kapita sebagai variabel (X1), Jumlah Penduduk sebagai 

variabel (X2), Aglomerasi sebagai variabel (X3), dan 

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah (X4). Dalam 

hal ini variabel PDRB per kapita, Investasi, Aglomerasi dan 

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah  

menggunakan regresi berganda yang akan di uji apakah 

berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan. Maka disusun suatu 

kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan 

dilakukan.  
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Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada gambar 2.2: 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

PDRB Perkapita (X1), 

Jumlah Penduduk (X2), 

Aglomerasi (X3), dan 

Ketimpangan Pembangunan 

Ekonomi Antarwilayah (X4) 

Secara parsial. 

 

 

PDRB Perkapita (X1), 

Jumlah Penduduk (X2), 

Aglomerasi (X3), dan Kemiskinan 

Ketimpangan Pembangunan 

Ekonomi Antarwilayah (X4) 

Secara simultan. 

   

 

Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

 

 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.
70

 Berdasarkan tujuan 

penelitian ini,maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 
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a. Ho1 :PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan 

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019.  

Ha1 :PDRB per kapita berpengaruh signifikan 

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019. 

b. Ho2 : Aglomerasi tidak berpengaruh signifikan 

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019.  

Ha2 : Aglomerasi berpengaruh signifikan Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

Tahun 2015-2019. 

c. Ho3 : Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan 

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019.  

Ha3 : Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan 

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019. 

d. Ho4 : Ketimpangan Pembangunan Ekonomi 

Antarwilayah tidak berpengaruh signifikan Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

Tahun 2015-2019.  

Ha4 : Ketimpangan Pembangunan Ekonomi 

Antarwilayah berpengaruh signifikan Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

Tahun 2015-2019. 

e. Ho5 : PDRB Per kapita, Jumlah Penduduk, 

Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung tahun 2015-2019. 

Ha5 : PDRB Per kapita, Jumlah Penduduk, 

Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 

secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

tahun 2015-2019. 
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