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ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Perbedaan
tingkat kemakmuran antar wilayah menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Teori ekonomi klasik mengatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah akumulasi modal fisik, kualitas SDM, dan penguasaan
terhadap teknologi. Ekonomi islam memandang keberhasilan ekonomi dapat tercapai jika keadilan dan
kemerataan sudah tercapai. Salah satu instrumen kemerataan dalam islam yaitu Zakat, Infaq dan
Shadaqoh (ZIS). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana Pengaruh Zakat,
Infaq dan Shadaqoh (ZIS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa Barat pada tahun
2015-2019? (2) Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa Barat pada tahun 2015-2019? (3) Bagaimana Pengaruh
pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa Barat pada tahun 2015-2019?
(4) Bagaimana Pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
Pengangguran secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa Barat pada
tahun 2015-2019?. Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data
yaitu melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data
sekunder. Data tersebut bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Aceh dan Jawa
Barat untuk data penghimpunan maupun penyaluran dana ZIS tahun 2015-2019, Indeks Pembanguna
Manusia (IPM), Pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
baik nasionl maupun Provinsi Aceh dan Jawa Barat terhitung sejak tahun 2015-2019. Analsis data yang
digunakan yaitu analisis data panel dengan model Common Effect dan data diolah dengan menggunakan
software eviews 9.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen atau bebas Zakat, Infaq,
dan Shadaqoh (ZIS) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi
Aceh dan Jawa Barat pada tahun 2015-2019.Sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dan Pengangguran memiliki dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
dan Jawa Barat pada tahun 2015-2019. Adapun secara simultan, variabel ZIS, IPM, dan pengangguran
secara bersama-sama memiliki dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Aceh dan Jawa Barat pada tahun 2015-2019. Ekonomi islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai
kenaikan faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga, jika
didalamnya tidak mendatangkan manfaat bagi publik perekonomian belum dikatakan tumbuh. Islam
sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan pemerataan dalam seluruh aspek perekonomian.
Kata kunci : ZIS, IPM, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Perspektif Ekonomi Islam
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MOTTO

۟ صلِ ًحا ۚ قَا َل ٰيَقَ ْى ِم ٱ ْعبُد
ُوا ه
ض
َ ًَٱَّللَ َها لَ ُكن ِّهيْ إِ ٰلَ ٍه َغ ْي ُر ۥهُ ۖ هُ َى أ
َ ٰ َوإِلَ ٰى ثَ ُوى َد أَ َخا ُه ْن
ِ شأ َ ُكن ِّه َي ْٱْلَ ْر
يب
ْ ستَ ْع َو َر ُك ْن فِي َها فَٲ
ْ َوٱ
ٌ يب ُّه ِج
ٌ ستَ ْغفِ ُروهُ ثُ هن تُىبُ ٓى ۟ا إِلَ ْي ِه ۚ إِىه َربِّى قَ ِر

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah
Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan
menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya,
Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Q.S AlHud: 61)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh dan
Jawa Barat Tahun 2015-2019”. Sebelum penulis memaparkan pokok pembahasan dari judul
skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul
skripsi ini. Penegasan ini dilakukan guna menghindari kesalahpahaman dikalangan pembaca serta
sebagai proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.
1. Pengaruh
Pengaruh adalah sesuatu yang timbul dari suatu (orang, benda) yang membentuk watak,
kepercayaan atau perbuatan seseorang. 1
2. Zakat
Zakat merupakan suatu bentuk ibadah dalam pendekatan secara vertikal kepada Allah SWT
melalui pengambilan harta tertentu dengan sifat dan syarat tertentu yang nantinya akan
didistribusikan kepada beberapa golongan.2
3. Infaq
Menurut Fahmi infaq merupakan harta yang dikeluarkan yang hukumnya wajib dan sunnah
baik berupa zakat maupun bukan zakat yang tidak ditentukan waktunya. 3
4. Sedekah
Sedekah adalah harta yang dikeluarkan di jalan oleh sebagai bentuk dari kejujuran dan
bukti keimanan seseorang serta bisa diartikan sebagai bantuan fisik non materi seperti halnya
tolong menolong satu dengan yang lain baik berupa tenaga, ilmu tasbih, berdzikir dsb. 4
5. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang dipakai untuk
mengetahui status dan kemajuan pembangunan manusia yang di kembangkan oleh UNDP
(United Nation Development Programs) baik berupa harapan hidup, melek huruf maupun standar
hidup.5
6. Pengangguran
Adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan untuk menghidupi
dirinya.6
7. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat
perkembangan suatu Negara, yang diukur melalui pertambahan (atau persentasi pertambahan)
dari pendapatan nasional riil.7
Berdasarkan beberapa pengertian istilah di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi
ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Zakat, Infaq dan

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),

h.58
2

Muhamad, Sistem Keuangan Islam, (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2019), h.302
Abu Fahmi dkk, HRD syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) h.197
4
Yuliana, Yufrita Adamy dan Chellina Adila, “Pengaruh Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) terhadap tingkat kemiskinan
di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh” Banda Aceh, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 2019, h.12
5
Tri Wahyuningsih, Ekonomi Publik, (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2019), h.300
6
Ibid,Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bhasa Indonesia……….h.69
7
Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h.415
3
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Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa Barat tahun 2015-2019.
B. Alasan memilih judul
Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut :
1. Alasan Objektif
Alasan objektif penulis memilih variabel dalam penelitian ini yaitu karena seperti yang
telah kita ketahui bahwa terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara Pulau
Sumatera dan Jawa.8 Berbagai macam faktor mempengaruhi kenaikan dan penurunan output riil
mulai dari faktor ketersediaan sumber daya alam, tingkat teknologi, kurangnya modal,
pengangguran maupun kualitas sumber daya manusia.9 Tujuan dari pada pertumbuhan ekonomi
sendiri yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong distribusi serta
perubahan pendapatan.10 Pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika kualitas SDM suatu
negara masih rendah, serta kurangnya modal dan produktivitas kerja akan meningkatkan angka
pengangguran sehingga pertumbuhan ekonomi pun akan sulit untuk tercapai.
Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator dalam menganalisis status
pembangunan sosial ekonomi manusia di suatu negara. 11 Zakat, Infaq dan Shadaqoh sebagai
sumber dana islami memiliki efek multiplier yaitu perubahan alokasi pendapatan dan konsumsi
untuk tujuan yang produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat dan
mengurangi angka pengangguran.12 Pertumbuhan ZIS (dalam milyar) memiliki korelasi yang
positif terhadap pertumbuhan ekonomi.13 Alasan penulis memilih studi kasus padahal keduanya
pada tahun 2015 hingga 2019 tercatat sebagai 10 besar provinsi dengan angka pengangguran
tertinggi di Indonesia. Padahal kedua provinsi ini sama-sama memiliki tingkat IPM dengan
kategori tinggic serta memiliki potensi dana filantropi islam yaitu ZIS yang tinggi. 14 Belum
banyaknya studi yang mengkaji dana ZIS, IPM dan pengangguran untuk melihat pengaruhnya
terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera dan Jawa sehingga penulis memilih kedua
provinsi tersebut di Pulau tersebut.
2. Alasan Subjektif
a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis
tempuh di Faklutas Ekonomi dan Bisnis Islam.
b. Adanya referensi dan literatur yang mendukung variabel yang penulis gunakan sehingga
akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
C. Latar Belakang Masalah
Istilah pertumbuhan ekonomi mengacu pada suatu tolak ukur prestasi dari perkembangan
perekonomian suatu negara.15 Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator keberhasilan
pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat ditandai oleh adanya peningkatan produk nasional bruto
rill atau pendapatan nasional rill.16 Maka dari itu perekonomian dapat dikatakan tumbuh jika diiringi
pertambahan jumlah produksi.
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BPS.go.id, (diakses pada 2 Oktober 2020 pada pukul 17.09 WIB)
Nano Prawoto, Pengantar Ekonomi Makro, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018) h.165
10
Mankiw Gregory, MakroEkonomi, (Jakarta: Erlangga, 2007) h.46
11
Ibid, Triwahyu Ningsih, Ekonomi, h. 56.
12
Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik, Pengaruh Zakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat
Kemiskinan Mustahik, Bogor, Jurnal Al-Muzara‟ah Vol.2, No.2. 2015, h.138
13
Asep Saepudin Jahar, “Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga Zakat dan
Wakaf”,diunduh dari http://dualmode,kemenag .g o.id/acis10?file/dokumen/ d5.Asep Saepudin Jaha.pdf
14
Baitulmal.acehprov.go.id (diakses pada 2 Oktober 2020 pada pukul 10.07 WIB)
15
Nadliya Ariyati, “Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia: Panel Data dam
Evidence Empat Kabupaten di Aceh”, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol 9, NO 1, 2018, h.6
16
Afandi, “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbhan Ekonomi
di Jawa Timur”, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2014, h.78
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Perbedaan tingkat kemakmuran dalam suatu negara menunjukkan bahwa ada banyak sekali
faktor yang dapat mempengaruhinya.17 Perhitungan output perkapita menggunakan pendekatan
GDP total dibagi dengan jumlah penduduk sehingga pertumbuhan ekonomi menggunakan indikator
output atau PDRB per kapita yang menggambarkan kenaikan taraf hidup setiap individu di dalam
suatu negara.18 Safi”I mengatakan “dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, maka akan segera
didapatkan capaian pemerataan pendapatan”. 19 Oleh karena itu dengan adanya pemerataan
pendapatan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan setiap penduduk di Indonesia.
Aceh merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan kategori pertumbuhan
ekonomi sedang yaitu rata-rata berkisar 4,86% yang mana menyumbang sebesar 4,79% terhadap
PDRB Indonesia. 20 Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami kenaikan sejak tahun 20152019. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dengan kategori sedang di Pulau Sumatera
tersebut bahkan lebih rendah dari Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Pulau Jawa
pada tahun 2015-2019 yaitu D.I yogyakarta dengan rata-rata pertumbuhan 6.04 setiap tahunnya.
Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa bisa dilihat dari tabel berikut.
Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi se-Pulau Jawa
2015-2019
Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa
(persen)
Provinsi
2015
2016
2017
2018
2019
DKI Jakarta
5.4
5.5
7.2
7.3
7.9
Jawa Barat
5.5
6.6
7.1
7.8
7.9
Banten
4.9
5.6
6.4
6.8
7.7
Jawa Tengah
5.7
6.7
7.1
7.5
7.7
D.I Yogyakarta
5.3
5.9
6.1
6.4
6.5
Jawa Timur
6.2
6.6
7.1
7.3
7.9
Sumber: BPS diolah 2020
Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Pulau
Jawa yang mengalami kenaikan sejak 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhannya yaitu 6.94%
per tahun yang mana melebihi target nasional yaitu sebesar 6%. Provinsi Jawa Barat merupakan
salah satu penyumbang PDRB terbesar setelah Jakarta di Pulau Jawa. Hal ini disebutkan oleh
anggota komisioner OJK dalam outlook perekonomian 2016, sumbangan PDRB Jabar terhadap
nasional yaitu mencapai 13,30% atau sebesar Rp. 307,37 Triliun. 21 Ada berbagai faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara mikro maupun makro diantaranya adalah
pendapatan rumah tangga yang rendah, kurangnya modal usaha dan produktivitas kerja, serta
minimnya SDM yang berkualitas.22
Ekonomi islam mendefenisikan pertumbuhan ekonomi dengan a sustained growth of a right
kind of output which can contribute to human welfare (Pertumbuhan yang terus-menerus dari faktor
produksi secara benar yang mampu memberikan konstribusi bagi kesejahteraan manusia). 23 Prioritas

17

Budiyono Pristyadi, Teori Ekonomi, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019) h.414
Saefuddin Mubarok, Ekonomi Islam, (Jakarta: In Media, 2016) h.164
19
FORDEBI, ADESy, Ekonomi Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada. 2016) h.41
20
Aceh.bps.go.id (Diakses pada 12 Desember 2020 Pukul 21.09 WIB)
21
BaznazJabar.org (Diakses pada 11 Desember 2020 Pukul 17.18 WIB)
22
Ida Bagus Putu Purbadharmaja, Pengaruh Investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan Ekonomi serta
Kemiskinan di Provinsi Bali, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.4, No.10, 2015, h.4
23
Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi, (Yogyakarta:
Graha Ilmu.2011) h.67
18
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utama dalam ekonomi islam adalah pemerataan. Islam mengajarkan bagaimana kita harus
mendermakan sebagian harta yang kita miliki, agar pendistribusian pendapatan dapat tercapai dan
tidak dinikmati oleh segelintir orang saja, salah satunya yaitu melalui instrument zakat infaq dan
shadaqoh.

ِ فۃ َِ قُلُوۡبه َُمۡ و
ِ َالرق
اب
َّ اِنَّ َما
ِّ ف
َ َّت لِلۡفُ َق َرا ٓۡ ِء َو الۡ َم ٰسکِیۡ ِن َو الۡع ِٰملِیۡ َن َعلَیۡه ََ َو الۡ ُم َؤل
ُ الص َد ٰق
ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
َُ الله
َّ لله َِ َو ابۡ ِن
َ ۡالسبِیۡ ِل ۡ فَ ِری
ّٰ الله َو
ّٰ ضۃَ ِّم َن
ّٰ َو الۡ ٰغ ِرمیۡ َن َو فیۡ َسبیِۡل
َعلِیۡ ٌم َح ِکیۡ ٌما

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf 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. (At-taubah (9): 60).
Menurut Tafsir as-Sa‟di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, pakar tafsir abad 14 H
sedekah yang dimaksud disini adalah zakat, karena sedekah sunat tidak hanya ditujukan kepada
delapan asnaf yang tersebut di atas. 24
Filantropi adalah tonggak dasar sekaligus peluang besar dalam memperbaiki taraf hidup umat
manusia dengan asas tolong menolong. Selain mencegah penimbunan harta kekayaan dan memberi
dorongan untuk meningkatkan daya beli bagi penerimanya (muzzaki) dana ini juga bisa digunakan
dalam peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berdasarkan laporan yang terhimpun
diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir zakat nasional tumbuh sekitar 24%. Wakil Presiden a‟ruf
Amin mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia diprediksi mencapai Rp 230 triliun.
Dana yang terkumpul pada BAZNAS tidak hanya digunakan dalam peningkatan ekonomi tapi
juga taraf hidup kemanusiaan yaitu melalui beberapa program kesehatan seperti rumah sehat baznas
dan pendidikan seperti pemberian beasiswa dan pembangunan sekolah. 25 Hal ini tentunya berperan
dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Geliat ekonomi syariah mulai melihat
pentingnya dana keuangan islami ini. Setidaknya, ada 4 peran yang dapat dilakukan oleh dana ZIS
ini dalam upaa mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) Moderasi Kesenjangan sosial, (2)
membangkitkan ekonomi kerakyatan, (3) mendorong terciptanya terobosan dalam pengentasan
kemiskinan, dan (4) meningkatkan sumber pendanaan kesejahteraan umat di luar APBN maupun
APBD.26
Provinsi Aceh dengan 99.2% penduduknya adalah muslim memiliki potensi serta penyaluran
dana ZIS yang sangat besar dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. 27 Salah satu analisis
yang digunakan dalam mengukur ratio efektivitas penyerapan dana zakat disebut allocation to
collection ratio (ACR) sedangkan untuk mengukur kinerja perzakatan yaitu dengan menggunakan
nilai IZN (Indeks Zakat Nasional).

24

Tafsir Qur‟an Surat Al-baqarah ayat 60 (On-Line) tersedia di https://tafsirweb.com (diakses pada 11 oktober 2020
pukul 20.52)
25
Outlook PuzkaBanznas tersedia di www.puskazbaznas.com (diakses pada 11 Desember 2020 pukul 14.00)
26
Anton Athoillah, “Zakat Untuk Kesejahteraan Bangsa”, Media Syariah, Vol XVI No.1 Juni 2014, h.32
27
Baitulmal.Acehprov.go.id (diakses pada 28 september 2020 pada pukul 11.13 WIB)
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Tabel 1.2
Allocation to Collection Rattio (ACR) berdasarkan Provinsi tahun 2017
No
Provinsi
ACR(%)
Keterangan
1
Nanggroe Aceh Darussalam 141.15
Highly Effective
2
Sumatera Utara
57.2
Fairly Effective
3
Sumatera Barat
65.25
Fairly Effective
4
Riau
65.01
Fairly Effective
5
Jambi
37.66
Below Expectation
6
Sumatera Selatan
47.28
Below Expectation
7
Bengkulu
36.54
Below Expectation
8
Lampung
42.06
Below Expectation
9
Kep. Bangka Belitung
40.85
Fairly Effective
10
Kepulauan Riau
59.82
Fairly Effective
11
DKI Jakarta
0.16
Ineffective
12
Jawa Barat
74.82
Effective
13
Jawa Tengah
20.75
Below Expectation
14
Yogyakarta
35.53
Below Expectation
15
Jawa Timur
55.29
Fairly Effective
16
Banten
56.98
Below Expectation
17
Bali
41.14
Below Expectation
18
Nusa Tenggara Barat
61.4
Fairly Effective
19
Nusa Tenggara Timur
2.89
Ineffective
20
Kalimatan Barat
1.56
Ineffective
21
Kalimantan Tengah
19.04
Ineffective
22
Kalimantan Selatan
53.59
Fairly Effective
23
Kalimantan Timur
61.99
Fairly Effective
24
Kalimantan Utara
40.65
Below Expectation
25
Sulawesi Utara
49.52
Below Expectation
26
Sulawesi tengah
57.15
Fairly Effective
27
Sulawesi Selatan
53.95
Fairly Effective
28
Sulawesi Tenggara
0
Below Expectation
29
Gorontalo
2.2
Below Expectation
30
Sulawesi Barat
0
Ineffective
31
Maluku
29.21
Below Expectation
32
Maluku Utara
76.3
Fairly Effective
33
Papua
68.8
Fairly Effective
34
Papua Barat
60.78
Fairly Effective
Sumber: Outlook PuzkaBaznas diolah 2020
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun tertera Provinsi Jawa Barat
merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa dengan kategori nilai ACR effective yaitu sebesar
74.82%. Dilansir dari website resmi BAZNAS Provinsi Jawa Barat rata-rata pengumpulan zakat
meningkat 25-3S0% setiap tahunnya. Kiprah Baznas di masyarakat hampir mencapai seluruh lini
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kehidupan mulai dari ekonomi, hutang piutan, kesehatan, pendidikan maupun sosial dan
kebencanaan.28
Survei Bank Dunia 2016 memperlihatkan bahwa hanya 49% rumah tangga di Indonesia
memiliki akses terhadap keuangan formal.29 Akses yang rendah ini diakibatkan oleh tingkat
pendapatan yang rendah, operasional dan administrasi bank yang rumit serta kurangnya edukasi
keuangan. Oleh karena itu, pemikiran mengenai strategi penerapan keuangan inklusif dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu melalui pemerataan pendapatan dan pengentasan
kemiskinan layak mendapat perhatian.
Selain instrumen ZIS faktor yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya
adalah peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. 30 Smith berpendapat bahwa Sumber
Daya Alam dan Sumber Daya Manusia adalah faktor esensial dari kegiatan produksi yang dapat
menetukan output masyarakat dari waktu ke waktu. 31 Kenaikan jumlah penduduk berarti juga
kenaikan jumlah tenaga kerja namun hal ini bisa menjadi kabar baik maupun malapetaka bagi suatu
negara. Jika tenaga kerja yang terserap mendapat cukup pelatihan, pendampingan serta pendidikan
yang baik maka dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga perekonomian akan menjadi lebih
produktif begitu pula sebaliknya.
Pertumbuhan ekonomi memungkinkan terjadinya peningkatan secara berkelanjutan dalam
pembangunan manusia. Thomas et al., mengatakan bahwa investasi berupa modal fisik, manusia dan
alam bersama dengan kebijakan reformasi memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan
teknologi dan pertumbuhan sehingga mendorong kemakmuran masyarakat. Kualitas SDM dapat
diukur melalui kondisi fisik, tingkat pendidikan serta kemampuan yang dimilikinya. 32 Human
Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator terbaru
yang dikembangkan oleh UNDP (United Nation Development Program) yang berfungsi sebagai
variabel pengukur tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk dalam layanan dasar seperti
pendidikan dan kesehatan. 33
Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sumatera tahun 2015-2019
Provinsi
Tahun
2015 2016
2017
2018
2019
Aceh
69,45 70,00
70,60
71,19
71,90
Sumatera Utara
69,51 70,00
70,57
71,18
71,74
Sumatera Barat
69,98 70,73
71,24
71,73
72,39

28

Riau
Jambi
Sumatera Selatan

70,84
68,89
67,46

71,20
69,62
68,24

71,79
69,99
68,86

72,44
70,65
69,39

73,00
71,26
70,02

Bengkulu
Lampung
Kep.Bangka Belitung
Kep.Riau
Sumber: BPS diolah 2020

68,59
66,95
69,05
73,99

69,33
67,65
69,55
73,99

69,95
68,25
69,99
74,45

70,64
69,02
70,67
74,84

71,21
69,57
71,30
75,48

Outlook Zakat 2019 Tersedia di baznasJabar.org (diakses pada 13 Desember 2020 pukul 10.40 WIB)
Ibid, Outlook Zakat, h.71
30
Paulus Kurniawan, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: ANDI, 2018) h.167
31
Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers,2015) h. 32
32
Muhammad Bhakti, “Indeks Pembangunan Manusia”, Jurnal Economia, Vol 9, no 1, 2013, h.13
33
Brata A.G, Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan, (Yogyakarta: Lembaga
Penelitian-Universitas Atma Jaya, 2005) h. 34
29
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat IPM di Pulau Sumatera rata-rata berada pada
kisaran 65-70. Provinsi dengan kategori IPM tinggi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau dan
Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan dapat dilihat bahwa Provinsi Aceh terus mengalami kenaikan
sepanjang tahun 2015-2019 dengan rata-rata per tahun sebesar 70.62. Jika kita bandingkan, angka ini
bahkan lebih besar dengan rata-rata IPM pulau Jawa dengan kategori IPM tinggi yaitu Provinsi Jawa
Barat sebesar 70.59.34 Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gap atau kesenjangan yang besar
antara IPM Pulau Jawa dan Sumatera.
Selain dua faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satu faktor yang menjadi
penghambat pertumbuhan ekonomi secara teori adalah pengangguran. 35 Masalah pengangguran
selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan karena jumlah penduduk bertambah dalam
setiap tahunnya yang meningkatkan jumlah orang pencari kerja serta jumlah tenaga kerja dengan
lapangan pekerjaan yang justru kian semakin terbatas. Menurut data tingkat pengangguran terbuka
ditinjau dari provinsi pada 2018, 10 Provinsi dengan angka pengangguran tertinggi diantaranya yaitu
Provinsi Banten, Jawa Barat, Maluku, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Aceh,
Papua Barat, DKI Jakarta, dan Riau. 36 Jika kita perhatikan Provinsi Aceh dan Jawa Barat bahkan
berada pada urutan lebih tinggi dibanding Ibu Kota.
Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Provinsi Aceh dan Jabar
9
8.5
8
Jawa Barat
Aceh

7.5
7
6.5
2015

2016

2017

2018

2019

Sumber: BPS diolah 2020
Dari grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa memang kedua Provinsi tersebut mengalami
penurunan pada angka penganggurannya. Akan tetapi dengan rata-rata tingkat pengangguran diatas
7, kedua provinsi tersebut masih dalam kategori tinggi per provinsi di Indonesia bahkan jauh lebih
tinggi dibanding angka pengangguran nasional sebesar 5,34%.37 Namun, jika kembali kita kaitkan
dengan pertumbuhan ekonomi angka pengangguran yang tinggi di Provinsi Jawa Barat sekilas
terlihat tidak mempengaruhi perekonomian Jawa Barat yang kian tumbuh setiap tahunnya. Berbeda
halnya dengan Provinsi Aceh yang masih mengalami fluktuatif setiap tahunnya dalam hal
pertumbuhan ekonomi. Namun secara teori, pengangguran sangat berbanding terbalik dengan
pertumbuhan ekonomi karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

34

Jabar dalam angka 2019 tersedia di jabar.bps.go.id (Diakses pada 11 Desember 2020 pukul 13.02 WIB)
Azis Septiatin, “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal
Economic Vol.2 No.1, 2016, h.14
36
Tingkat pengangguran terbuka tersedia di Bps.go.id ((diakses pada 12 Desember2020 pukul 20.30WIB)
37
Bps.go.id (diakses pada 12 Desember2020 pukul 20.55WIB)
35
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Meningkatnya penyaluran ZIS dapat mendesak perbaikan ekonomi di setiap daerah. Selain
itu juga dapat meningkatkan taraf hidup manusia melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan.
Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menciptakan tenaga kerja dengan produktivitas yang
tinggi sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi dan pertumbuhan ekonomi dapat
tercapai. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk
dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan
teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi.38 Provinsi Aceh dan Jawa Barat dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi
dana ZIS yang besar serta penyaluran yang cukup efektif dengan kualitas SDM yang baik diukur
dengan tingkat IPM namun memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi yang bahkan masuk
ke dalam 10 kategori Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia bahkan
menempati posisi lebih tinggi dari Ibu Kota Jakarta. Pertumbuhan ekonomi kedua Provinsi tersebut
mengalami fluktuatif sepanjang 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019. Jika kita kaitkan dengan
pertumbuhan ekonomi tingkat pengangguran yang bahkan lebih tinggi dari angka pengangguran
nasional ini sekilas tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang kian
tumbuh setiap tahunnya.
Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang
“Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembagunan Manusia (IPM) dan
Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa Barat pada
tahun 2015-2019”
D. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi
oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pertumbuhan modal, kemajuan teknologi, kualitas sumber
daya manusia.39 Dalam bukunya yang berjudul sistem keuangan islam di Indonesia, Muhammad
mengatakan bahwa sumber dana islam seperti zakat, infaq dan shadaqoh juga memiliki peran dalam
mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat. 40 Potensi dana ZIS yang besar jika dikelola secara
maksimal dengan perencanaan yang baik maka dapat menjadi sebuah manifestasi solidaritas sosial
dari kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta sehingga dana sosial islami ini menjembatani
jurang antara orang miskin dan kaya yang nantinya dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat
sehingga dampak jangka panjangnya adalah kenaikan output riil. Namun agar penelitian ini lebih
terarah, tidak meluas maka peneliti memberikan batasan ruang lingkup dalam penelitian ini,
sehingga faktor yang peneliti ambil diantaranya adalah besarnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh
(ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dari
periode 2015 sampai 2019.
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, bahwa pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif begitu
juga dengan adanya ketidakkonsistenan hubungan antara ZIS dan IPM terhadap Pertumbuhan
Ekonomi tahun 2015-2019 m aka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
1. Bagaimana pengaruh ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa Barat
pada tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa Barat
pada tahun 2015-2019?

38

Nyoman Lilya Santika Dewi, ”Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Petumbuhan
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39
Paulus Kurniawan, Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro, (Jakarta: ANDI, 2018) h.167
40
Muhammad, Sistem Keuangan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo, 2017) h.29
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3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa
pada tahun 2015-2019?
4. Bagaimana Pengaruh ZIS, IPM dan Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Aceh dan Jawa Barat tahun 2015-2019?
5. Bagaimana Pengaruh ZIS, IPM dan Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi menurut
perspektif ekonomi islam?
F.

G.

Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan Jawa Barat
pada tahun 2015-2019.
2. Mengetahui pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi tgAceh dan Jawa Barat
pada tahun 2015-2019.
3. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan
Jawa Barat pada tahun 2015-2019.
4. Bagaimana Pengaruh ZIS, IPM dan Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Aceh dan Jawa Barat tahun 2015-2019.
5. Bagaimana Pengaruh ZIS, IPM dan Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi menurut
perspektif ekonomi Islam.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :
1. Manfaat teoritis
Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai dana ZIS , tingkat Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran di suatu daerah dan pengaruhnya terhadap
pertumbuhan ekonomi guna menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait dana sosial islam,
selain itu juga untuk memperkaya pemahaman mengenai ekonomi islam dan arti pertumbuhan
ekonomi sesungguhnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis
Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih mengetahui variabel yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari perspektif ekonomi syariah.
b. Bagi lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi baznaz baik nasional
maupun provinsi sebagai bahan masukan untuk terus meningkatkan sosialisasi dalam
mengajak masyarakat mendermakan hartanya dan memberikan pemahaman akan urgensi
pemertaan pendapatan melalui ZIS dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
c. Bagi pemerintah
Dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan bagi para pihak agar
potensi dana yang besar ini mendapat pengelolaan yang baik.
d. Manfaat Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur yang membantu menambah
wawasan tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor apa saja yang mempengaruhinya serta
bagaimana peran lembaga keuangan sosial islam serta dapat menjadi perluasan referensi
bagi penelitian selanjutnya dengan kajian yang sama.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A.

Pertumbuhan Ekonomi
1. Defenisi dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan kapasitas produksi barang dan
jasa dalam perekonomian suatu negara yang terukur melalui bentuk kenaikan pendapatan
nasional.41 Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi suatu negara
dianggap mengalami kenaikan jika terjadi peningkatan GNP Riil di negara tersebut. Pertumbuhan
ekonomi adalah suatu indikasi kemakmuran serta keberhasilan pembangunan suatu negara.
Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dalam suatu wilayah menandakan semakin baiknya
kegiatan perekonomian dalam wilayah tersebut.
Seringkali istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi masih
diperdebatkan, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Yang dimaksud pembangunan
ekonomi yaitu suatu proses naik nya pendapatan nasional dengan mempertimbangkan
pertumbuhan penduduk serta disertai dengan perubahan secara fundamental pada struktur
ekonomi suatu negara. 42 Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi mendorong
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output jangka
panjang pada suatu negara yang kaitannya dengan penyediaan berbagai barang ekonomi kepada
masyarakatnya. 43
2. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu : 44
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor Sumber Daya Manusia karena
cepat atau lambat prosesnya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia selaku subjek yang
melaksanakan proses pembangunan.
b. Sumber Daya Alam (SDA)
Bagi sebagian negara sumber daya alam merupakan tumpuan dalam mempercepat
proses pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi ketersediaan
sumber alam saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kemampuan dan kualitas sumber daya
manusianya.
c. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki andil besar dalam
mendorong cepatnya proses pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan yang semula hanya dikerjakan
secara manual dan sederhana oleh manusia, berubah menjadi lebih efektif dan efesien dengan
bantuan mesin sehingga dapat menghasilkan output produksi yang lebih banyak.
d. Faktor budaya
Faktor budaya merupakan sebuah faktor yang sifatnya seperti dua mata pisau yakni
dapat mendorong maupun menghambat proses percepatan pertumbuhan ekonomi. Budaya
yang dapat menghambat yaitu seperti budaya anarkis, KKN, egois dan lain sebagainya.
e. Faktor Sumber Daya Modal
Faktor ini digunakan sebagai faktor penunjang kelancaran pembangunan karena modal
digunakan untuk meningkatkan prduktivitas produksi melalui peningkatan teknologi maupun
sebagai modal dalam mengolah sumber daya alam yang ada.
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Windu Putra, Perekonomian Indonesia, (Depok : RajawaliPers, 2018),h. 39
Elfindri, Hendro Ekwarso dan Zamzami, Ekonomi Pembangunan Daerah,( Depok : Rajawali Pers, 2016), h.37
43
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3. Teori Pertumbuhan Ekonomi
a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik
Menurut ahli ekonomi klasik, Smith terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total serta pertumbuhan penduduk. Adapun
unsur utama dari suatu sistem produksi yaitu: 45
1) Sumber Daya Alam yang tersedia sebagai unsur mendasar dari kegiatan produksi dimana
jumlah sumber daya yang tersedia memiliki batas maksimal bagi pertumbuhan suatu
perekonomian.
2) Sumber Daya Insani (Jumlah penduduk) memiliki peran pasif dalam proses peningkatan
output produksi, artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan
tenaga kerja.
3) Stok Modal adalah unsur produksi yang juga sangat diperlukan dalam meningkatkan output
produksi.
Percepatan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor yang
digunakan sebagai faktor produksinya. Produktivitas tersebut dapat ditingkatkan melalui
berbagai sarana pendidikan, pelatihan, dan manajemen yang lebih baik. 46
Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung kepada faktor produksi dengan
persamaan sebagai berikut:
Δ Y = F (ΔK, ΔL, ΔT)
Δ Y = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Δ K = Tingkat Pertambahan Barang Modal
Δ L = Tingkat Pertambahan tenaga kerja
Δ T = Tingkat Pertambahan Teknologi 47
b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik
Menurut Solow pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki tiga komponen utama
48
yaitu:
1) Akumulasi modal yang meliputi segala jenis modal, baik yang ditanamkan dalam tanah,
peralatan fisik maupun kemampuan sumber daya manusia.
2) Kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja
3) Kemajuan teknologi.
Adapun dalam model pertumbuhan ekonomi non klasik Solow (Solow Neo Classical
Growth Model) maka fungsi agregat standar ialah sebagai berikut:
Y = Aeμt. Kα. L1α............................................ (1)
Y = Produk Domestik Bruto
K = Stok Modal Fisik dan Modal Manusia
L = Tenaga kerja non terampil
A = Konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar
eμt = Melambangkan Tingkat Kemajuan Teknologi
α =Melambangkan elastisitas output terhadap model, yakni persentase kenaikan PDB
yang bersuber darib 1% penambahan modal fisik dan modal manusia.
c. Teori Dualistik
Teori yang digagas oleh J.H. Boeke menggambarkan tentang dualism masyarakat. Ini
adalah sebuah teori umum yang digunakan untuk pembangunan masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi negara terbelakang. 49
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SadonoSukirno, Ekonomi Pembangunan Edisikedua, (Jakarta: Kencana), 2006. h 114.
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Teori dualistik teknologi digagas oleh Benyamin Higgins yakni menjelaskan bahwa
penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan tradisional pada perekonomian
negara terbelakang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
produktivitas diantara keduanya yang disebabkan oleh a).modal, b). penguasaan pengetahuan,
c). organisasi.50
4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu
negara adalah pendapatan nasional, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pertumbuhan ekonomi riil ialah tingkat volume barang dan jasa yang ada menurut lapangan usaha
yang di hitung melalui PDRB harga konstan.51 Menurut Bhinadi digunakannya pertumbuhan
output perkapita sebagai indikator kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya
memberikan gambaran kapasitas produksi, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai indikator
kesejahteraan. Meningkatnya kesejahteran materil terjadi pada masyarakat terus meningkat dalam
jangka waktu yang panjang. Hal itu bisa dilihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa
pada suatu wilayah.
Distribusi barang dan jasa yang lancar menggambarkan distribusi pendapatan per kapita
di seluruh wilayah negara tersebut. Yang berarti terdapat peningkatan kesejahteraan secara
menyeluruh di semua wilayah. Selain itu indikator lain yang juga digunakan untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi ialah tenaga kerja dan penganguran. Sebuah negara dikatakan bertumbuh
secara ekonomi jika telah mencapai tingkat pemakaian tenaga kerja penuh dan tingkat
pengangguran kurang dari 4 persen. Faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
ialah aglomerasi, investasi, dan human capital investment. Aglomerasi merupakan pola
pemusatan yang artinya terjadi pola pemusatan berbagai industri dalam suatu tempat tertentu
sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut. Investasi merupakan
penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka menambah barang modal dan
perlengkapan produksi sehingga peningkatan output produksi dapat tercapai. 52
Karakteristik pertumbuhan ekonomi ialah kecepatan total kenaikan produktivitas faktor
produksi (output yang dihasilkan per unit dari seluruh input yang digunakan dalam prosesnya)
yang relativ tinggi. 53 Faktor produksi sangat utama dalam meningkatkan produktivitas dari
periode sebelumnya. Hal ini dapat membantu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dengan
indikator PDRB, pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan formulasi berikut:

R(t-1, t) =

–

Keterangan:
R
= Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%)
PDRBt
= Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil)
pada
tahun t
PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun
sebelumnya
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5. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan dalam kegiatan perekonomian yang
menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat serta diiringi
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis makro ekonomi, tingkat
pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur dengan sebuah tolak ukur yaitu pendapatan nasional
riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik
Bruto.
Perbincangan mengenai pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli
pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranyaberlandaskan dari firman Allah Swt.
surat Hud ayat 61:
ِ
ِ ال ٰيََق ْوِم ٱ ْعبُ ُدواۚ ٱللَّ َو َما لَ ُكم ِّم ْن إِٰلَ ٍو َغْي ُرهُۥ ۚ ُى َو أَن َشأَ ُكم ِّم َن ْٱْل َْر
ۚ وه ثُ َّم تُوبُوۚاۚ إِلَْي ِو
َ صلِحا ۚ َق
َ ود أ
ُ ٱسَت ْغ ِف ُر
َ َى ثَ ُم
ٰ َوإِل
ْ َٱسَت ْع َم َرُك ْم ف َيها ف
ْ ض َو
ُ َخ
َٰ اى ْم
ِ
يب
ٌ يب ُّمج
ٌ إِ َّن َربِّى قَ ِر
Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah
menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu
mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku
amat dekat
(rahmat-Nya)
lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".
Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr.
Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) ayat ini menerangkan bahwa Allah
SWT. menjadikan kita sebagai pemimpin untuk memakmurkan bumi. Terminologi „pemakmuran
bumi‟ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini hal yang harus
kita perhatikan ialah berupa larangan eksploitasi atau penggunaan sumber daya yang berasal dari
bumi secara berlebihan.
Islam memberikan gambaran akan pertumbuhan ekonomi sebagai perekembangan yang
teru-menerus dari faktor produksi yang memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan
umat. Dengan kata lain, peningkatan nilai suatu fakor produksi tidaklah dianggap sebagai sebuah
pertumbuhan ekonomi jika di dalamnya terdapat barang-barang yang terbukti mendatangkan efek
buruk serta membahayakan manusia. Prinsip yang menjadi kaidah pokok yang membangun
struktur atau kerangka ekonomi islam yaitu kerja (resource utilization), kompensasi
(compensation), efesiensi (efficiency), profesionalisme (professionalism), kecukupan
(suffeciency), pemerataan kesempatan (equal opportunity), kebebasan (freedom), kerjasama
(cooperation), persaingan (competition), keseimbangan (equilibrium), solidaritas (solidarity),
serta informasi simetris (symmetric information).54
Islam memandang perubahan struktur perekonomian sebagai aktivitas secara menyeluruh
yang erat kaitannya dengan keadilan distribusi. Kursyid menegaskan bahwa pertumbuhan
ekonomi dalam islam tidak lepas kaitannnya dengan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi
setiap individu pada setiap generasi serta menghapuskan riba. 55 Dengan kata lain, pendekatan
teori ini dalam ekonomi islam ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan
tetapi mencakup aspek moral, spiritiual, material, dan sosial.
Dalam pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk mencapai dasar-dasar
keadilan sosial, kesamaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia karena ciri khas
dari pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam yaitu menekankan pada aspek
pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam. Oleh karena itu, dapat
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disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup
aspek kuantitatif dan kualitatif. Yang mana tujuan dan orientasinya bukan semata-mata
kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam
menyatu secara integral. 56
B. Zakat, Infaq,dan Shadaqoh (ZIS)
1. Defenisi Zakat, Infaq dan Shadaqoh
Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Jika dilihat secara etimologis
zakat berasal dari kata (an-namaa) yang artinya berkembang atau tumbuh, (at-thaharatu)
yang berarti mensucikan dan (albarakatu) yang artinya berkah. Adapun menurut
terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu untuk
kemudian diberikan kepada kelompok atau golongan tertentu yang disebut mustahik. 57
Menurut Tho‟in zakat merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam
yang bertujuan utuk memberikan kemaslahatan baik bagi penerima maupun pemberinya
melalui jalan mendermakan harta. Razaq menambahkan bahwasanya zakat berasal dari kata
tazkiyah yang artinya mensucikan harta benda serta diri sendiri. Sehinngga bia ditarik
kesimpulan bahwa zakat berfungsi sebagai alat untuk mensucikan harta bagi para muzzaki
(pemberi zakat).58
Zakat di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan 2 yang isinya:
zakat merupakan harta yang sifatnya wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim atau
badan usaha untuk didermakan kepada pihak yang membutuhkan atau berhak menerimanya
sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Zakat adalah bagian dari harta dengan syarat dan
ketentuan tertentu yang diwajibkan oleh syariat Islam kepada pemiliknya untuk diberikan
kepada yang membutuhkan dan berhak menerimanya yaitu mustahik melalui amil zakat. 59
Infaq berasal dari kata anfaqa yang artinya sebagian harta yang dikeluarkan untuk
suatu kepentingan tertentu. Adapun secara terminilogi infaq artinya mengelauarkan sebagian
harta yaitu pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan tertentu yang dianjurkan
dan diperintahkan. 60 Pengertian Shadaqoh dan infaq adalah sama termasuk ketentuan dan
hukumnya. Perbedaannya hanya terletak pada infaq hanya berkaitan dengan sesuatu yang
sifatnya materi namun shadaqoh memiliki arti yang jauh lebih luas, yang juga menyangkut
hal nonmateriil.
Menurut Ramdhoni infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh
seseorang ketika ia mendapat rezeki dengan jumlah tertentu yang ditentukan sendiri. Adapun
shadaqoh atau sedekah berasal dari kata shod dal qof yang artinya sesuatu yang benar atau
jujur.61 Shadaqoh bisa diartikan sebagai harta yang dikeluarkan dijalan Allah namun
hukumnya tidak wajib. Sedekah diartikan sebagai bukti ketaqwaan dan kejujuran terhadap
Allah swt baik diberikan secara nateri maupun nono materi dan lebih diutamakan kepada
orang miskin dengan jumlah dan waktu yang tidak dibatasi. Namun secara substansi, infaq
dan shadaqoh sama.62
Infaq dan shadaqoh adalah sebagian atau suatu harta yang bisa dikeluarkan kapan
saja dan tidak dibatasi jumlahnya (nishab) serta kapanpun waktunya yang kemudian akan
dikelola secara profesional dan amanah yang nantinya akan dikembalikan kembali kepada
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kaum atau golongan yang membutuhkan. Hal ini dapat berupa program pemberdayaan seperti
halnya pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi. 63
2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS)
Perintah zakat dalam islam disebutkan dalam Al-Qur‟an sebanyak 32 kali. Adapun
dalil mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqoh yaitu sebagai berikut:
Q.S At-Taubah 103
ِ
ِ
ِ
٣٠١ - ك َس َك ٌن لَّ ُه ْمۡ َوال ٰلّوُ َس ِمْي ٌع َع ِلْي ٌم
َ َص ٰلوت
َ ص ِّل َع َلْي ِه ْمۡ ا َّن
َ ِّرُى ْم َوتُ َزِّكْي ِه ْم بِ َها َو
َ ُخ ْذ م ْن اَ ْم َوال ِه ْم
ُ ص َدقَة تُطَه
Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan
dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui .
Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 103.
Ambillah -wahai
Rasul- dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda
maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Dan panjatkanlah doa untuk
mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan
ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar doamu lagi Maha Mengetahui amal
perbuatan dan niat mereka.
Adapun ayat lain yang juga menjelaskan keutamaan sedekah yaitu pada surah AlBaqarah 276:
ِ َٱلص َد ٰق
ب ُك َّل َك َّفا ٍر أَثِ ٍيم
َّ ٱلربَ ٰوا ۟ۡ َويُ ْربِى
ُّ ت ۡ َوٱللَّ ُو َِل يُ ِح
ِّ ُيَ ْم َح ُق ٱللَّو
Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 276. Allah akan
membinasakan dan melenyapkan harta yang diperoleh dari riba, baik secara kongkrit dengan
hilang atau rusaknya harta tesebut, maupun secara abstrak dengan hilangnya berkah dari harta
tersebut. Dan Allah akan menambah dan mengembangkan sedekah dengan melipatgandakan
pahalanya. Maka satu kebajikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan hingga 700 kali lipat,
bahkan tidak terhingga. Allah akan memberikan berkah-Nya kepada harta orang-orang yang
bersedekah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir lagi ingkar, menghalalkan apa
yang diharamkan, dan bergelimang maksiat dan dosa.
3. Pendekatan Sinerji-Manajerial Pendayagunaan Zakat64
a. Pendekatan Teologis-Normatif
Di dalam Al-Qur‟an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali. Akan tetapi,
landasan utama yang digunakan sebagai redistribusi kesejahteraan adalah Surah AtTaubah ayat 60 yang justru menggunakan kata shadaqah bukan zakat.
Dapat kita lihat bahwa baik dalam Al-Qur‟an maupun hadits telah disebutkan
secara tegas bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan mensejahterakan
bumi. Disejajarkannya perintah zakat dan sholat dalam Al-Qur‟an menjadi bukti nyata
bahwa islam adalah agama yang sangat menekankan umatnya untuk peduli terhadap
kesejahteraan orang lain, bukan hanya memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang
saja. Islam mengakui terdapat perbedaan harta dan kekayaan diantara sesama manusia,
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namun mewujudkan keadilan dan distribusi kekayaan merupakan yang sangat
diprioritaskan dalam ajarannya.
b. Pendekatan Filantropis
Dalam perkembangannya, filantropi memiliki makna yaitu bergesernya kegiatan
yang bersifat pribadi menjadi satu tindakan yang orientasinya “tujuan publik”. Filantropi
juga diartikan sebagai tindakan seseorang sebagai bentuk mencintai sesamanya dengan
mendermakan sumber daya atau harta yang dimilkinya. Payton dan Moody menekankan
bahwa kegiatan filantropi yaitu: Voluntary giving, Voluntary Services, and Voluntary
organization yang mana tujuannya adalah kembali kepada publik. Sementara para praktisi
filantropi Indonesia menilai filantropi sebagai memindahkan sumber daya secara sukarela
untuk tujuan sedekah, sosial maupun kemasyarakatan, hal ini terdiri dari 2 bentuk utama
yakni nya pendayagunaan hibah sosial dan pembangunan.
Tujuan utama filantropi islam bukan hanya semata-mata melakukan kebaikan atau
sebagai bentuk kewajiban namun, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud yaitu memutus jurang kesenjangan atau gap
kelas sosial yang ada. Masalah kesenjangan ini menjadi fokus utama dalam ekonomi
Islam karena ketimpangan distribusi ini merupakan penyebab ketidakadilan dalam
masyarakat.
c. Pendekatan Modal-Sosial
Modal sosial dapat dikatakan sebagai institusi, hubungan maupun norma yang
membentuk suatu interaksi sosial dalam masyarakat. Hubungan sosial merupakan suatu
hal yang penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan pembangunan. Dalam
pengertian ini modal sosial dikatakan sebagai barang umum (Publik good) bukan barang
pribadi (Privat good). Elemen modal sosial diantaranya yaitu kepercayaan, gotong royong,
jaringan serta kolaborasi yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan
ekonomi seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik,
meningkatkan partisipasi dalam demokrasi serta memperkuat persaudaraan dalam
masyarakat.
Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa modal sosial merupakan
suatu jaringan sosial yang terhubung oleh perasaan simpati, yang kemudian terorganisir
sehingga menimbulkan rasa persaudaraan dan tolong menolong yang kuat. 65 Zakat
merupakan bentuk dari kepercayaan dan pengakuan akan eksistensi manusia sebagai
makhluk sosial. Dana filantropi Islam seperti Zakat, Infaq dan Shadaqoh sebagai sumber
modal sosial memiliki dimensi material sekaligus spiritual. Yang mana tujuan akhirnya
adalah mencapai kemerataan, mengurangi kemiskinan dan memtus gap kels sosial.
4. Peran ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Zakat, Infaq dan Shadaqoh dalam berbagai jenisnya dapat berfungsi sebagai pajak
kekayaan negara. Akan tetapi, jika belum terdapat regulasi khusus dalam suatu negara
mengenai pembayarannya maka peningkatan kesadaran individu adalah hal yang paling utama
dilakukan.66 Jika pengumpulan dana ZIS dilakukan di suatu wilayah, dan penyalurannya
terorganisir serta menjangkau sasaran yang tepat maka dana ini akan meningkatkan
permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat yang dapat meningkatkan PDB nasional
yang mengakibatkan tercapainya pertumbuhan ekonomi.
Dana ZIS memang tidak dapat menyelesaikan masalah ekonomi secara keseluruhan.
Namun, dampak dari penyaluran yang tepat dapat mengurangi gap atau kesenjangan sosial
dalam jangka panjang. Salah satu syarat untuk memaksimalkan dana ZIS serta mencapai
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manajemen ZIS yang baik ialah dengan pendistribusian dan penerapan yang baik. Zakat, Infaq
dan Shadaqoh sebagai salah satu intrumen yang membantu pemerintah dalam hal
menanggulangi masalah ekonomi terutama dalam mencapai pemerataan.
Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada keadaan sosial ekonomi
masyarakat. Distribusi kekayaan dalam islam dipandang sebagai pilihan individu bukan
peningkatan kekayaan sebagaimana yang dianut ajaran ekonomi konvensional. Pada aspek
pendistribusian dana zakat terdapat 2 pola distribusi yaitu pola konsumtif tradisional dan pola
penyaluran produktif berbasis pemberdayaan ekonomi. Pola karitas menunjukkan bahwa dana
yang diterima secara langsung oleh mustahik tanpa disertai adanya target kemandirian
individu secara ekonomi. Sedangkan pola penyaluran produktif singkatnya bertujuan untuk
mengubah status penerima atau mustahik menjadi muzzaki.67 Sehingga lambat laun akan
menumbuhkan kemandirian secara ekonomi dan hal tersebutlah yang akan menyebabkan
tercapainya pemerataan ekonomi.
Baznas (2019) meneliti pengaruh zakat terhadap perekonomian makro Indonesia
dengan menggunakan pendekatan fixed effect model dengan kesimpulan bahwa ZIS
berpengaruh positif terhadap PDRB riil. Azam dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul
“Zakat and Economic Development : Macro and Micro Level Evidence from Pakistan”.
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah akat memiliki pengaruh
yang positif terhadap perekonomian di Pakistan. Secara lebih spesifik, bukti mikro juga
memperlihatkan bahwa secara signifikan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah
tangga. Bukti makro juga menunjukkan bahwa zakat member kontibusi positif yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan.68
C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1. Defenisi dan Konsep Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan penduduk.
Artinya,konsep kebebasan ini diberikan kepada setiap manusia dalam menentukan pilihan
yang paling baik bagi hidupnya, khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan
ekonomi.69 IPM merupakan suatu pengukuran berupa perbandingan antara angka harapan
hidup, pendidikan, dan standar hidup yang berlaku di semua negara. Indeks Pembangunan
Manusia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena pembangunan
manusia yang baik dapat membantu manusia dalam menyerap teknologi terbaru sehingga
akan meningkatkan kualitas maupun kuantitas output produksi. Sehingga nantinya sumber
daya yang ada dapat dikelola semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
Pembangunan manusia menunjukkan bahwa adakah dampak atau manfaat dari
kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Secara khusus , Indeks
Pembangunan Manusia adalah tolak ukur terhadap capaian pembangunan manusia berbasis
beberapa komponen dasar kualitas hidup. Ukuran pembangunan yang digunakan yaitu
pendapatan nasional riil hanya menggambarkan pembangunan ekonomi saja. Oleh
karenanya, diperlukan sebuah tolak ukur secara menyeluruh yang juga dapat menunjukkan
aspek sosial dan kesejahteraan tiap individu melalui pemenuhan hak dasar kehidupannya
bukan hanya dari sisi ekonomi saja. 70
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2. Sejarah Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikembangkan oleh salah satu lembaga dari
Perserikatan bangsa-bangsa yaitu United Nations Development Programme (UNDP) pada
tahun 1990 serta dipublikasikan secara berkala pada laporan tahunan Human Development
Report (HDR). Indonesia mulai menghitung IPM sejak tahun 1996 dan kemudian dihitung
secara berkala setiap 3 tahun. Akan tetapi, sejak tahun 2004 IPM dhitung setiap tahun
dalam rangka pemenuhan kebutuhan kementrian keuangan dalam menghitung Dana
Alokasi Umum (DAU). Adapun indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di
Indonesia sampai saat ini meliput angka harapan hidup pada saat lahir yang mewakili
dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
yang merepresentasikan dimensi pengetahuan, serta pengeluaran perkapita yang mewakili
standar kelayakan hidup.
Pembangunan manusia selalu menjadi isu yang menarik dan penting dalam
perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Millenium Development Goals
(MDGs) pada tahun 2015 mencapai batas tahun pencapaian. Akan tetapi agenda MDGs
tidak berhenti pada tahun itu melainkan dikembangkan dengan kerangka Suistainable
Development Goals (SDGS).Dari 17 tujuan yang harus dicapai, terdapat beberapa target
yang berkaitan dengan pembangunan manusia yaitu pada poin ke tiga, empat dan delapan.
Pada tujuan ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan
penduduk segala usia, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta
meningkatkan kesempatan belajar bagi setiap orang, dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan serta pekerjaan yang layak untuk semua. 71
3. Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia
Indikator Komposit merupakan suatu tolak ukur yang digunakan dalam melihat
perkembangan manusia di suatu wilayah dalam suatu waktu. Tiga faktor yang
menunjukkan pencapaian dalam pembangunan manusia diantaranya yaitu: kelangsungan
hidup, pengetahuan serta daya beli. Adapun skor Indeks Pembangunan Manusia yang
dikembangkan UNDP berkisar antara 0 sampai 1. Artinya, semakin angka IPM suatu
negara mendekati 1 maka semakin baik kualitas sumber daya manusianya. UNDP
mengelompokkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi beberapa kategori, yaitu:
 Very high HDI: untuk nilai IPM > 0,800
 High HDI: 0,700 ≤ nilai IPM < 0,800
 Medium HDI: 0,550 ≤ Nilai IPM < 0,700
 Low HDI: niai IPM < 0,550
Adapun Indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia menurit The United
Nations Development Programme (UNDP) terdiri dari:
1) Indeks Kesehatan
Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur Indeks Pembangunan
Manusia adalah angka atau umur harapan hidup waktu lahir. Angka Harapan Hidup
(AHH) merupakan perkiraan rata-rata tingkat usia yang dapat dicapai oleh suatu
penduduk dalam satu periode waktu tertentu. Kondisi perekonomian dan fasilitas
kesehatan suatu negara yang baik seharusnya mampu meningkatkan angka harapan di
negara tersebut. Data yang digunakan dalam menghitung angka harapan hidup
diantaranya Anak Lahir Hidup (AHL) dan Anak Masih Hidup (AMH).
Adapun nilai maksimum dan minimum penghitungan indeks yaitu 85 tahun dan
25 tahun. Berdasarkan standar UNDP. Panjangnya usia harapan hidup bisa tercapai jika
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status kesehatan, gizi serta lingkungan hidupnya baik. Indikator Komposit Harapan
Hidup memperlihatkan langsung bagaimana hasil pembangunan kesehatan masyarakat.
2) Indeks Pendidikan
Indikator atau tolak ukur yang paling utama dalam melihat kualitas SDM di
suatu negara yaitu derajat pendidikan. Derajat pendidikan merupakan bukti nyata
keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Perbandingan antara jumlah penduduk
pada usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dan seluruh penduduk pada
usia 15 tahun ke atas disebut dengan Angka Melek Huruf (AMH). Rata-rata lama
sekolah menggambarkan makin tingginya pendidikan yang dicapai suatu masyarakat
dalam suatu wilayah.
Dalam Teori Human Capital dikatakan bahwa populasi dengan pendidikan yang
baik merupakan bagian dari penduduk usia produktif. Teori ini menegaskan keterkaitan
antara pendidikan yang dapat meningkatkan teori produktivitas serta efesiensi pekerja.
Asumsi yang dapat digunakan ialah kualitas seseorang akan semakin tinggi berbanding
lurus dengan tingkat pendidikanyang dimilikinya. Sehingga perbaikan sistem
pendidikan, maupun penyediaan pendidikan formal merupakan suatu urgensi sebagai
bentuk investasi modal manusia yang bahkan dianggap lebih berharga daripada moal
fisik.
3) Indeks Daya Beli
Indikator daya beli digunakan sebagai salah satu tolak ukur standar hidup
manusia, yang juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang dan bagiamana
seseorang merealisasikannya dalam kegiatan produksi sehingga dapat menghasilkan
output yang baik sebagai pendapatan. Dari pendapatan inilah yang nantinya akan
digunakan dalam kegiatan konsumsi atau pengeluaran. Gambaran tingkat daya beli
(purchasing power parity) atau PPP ini dapat dilihat dari pengeluaran perkapita.
Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai subjek dalam melihat sistem pembangunan
manusia di suatu daerah.
Kesejahteraan suatu masyarakat dapat digambarkan oleh besarnya pendapatan
rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan harga di setiap wilayah, akan tetapi nilai
pengeluaran rumah tangga tetap dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di
suatu daerah. Distribusi pengeluaran per kapita untuk konsumsi baik makanan dan
maupun bukan makanan sangat berhubugan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Tingkat gizi yang masih rendah, pemenuhan makanan sebagai kebutuhan dasar hidup
masih harus menjadi prioritas utama khususnya di negara berkembang. 72
4. Hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi
Tingginya tingkat pembangunan manusia sangat menentukan kemampuan penduduk
dalam hal menyerap serta mengolah sumber daya yang ada baik kaitannya dengan
teknologi maupun sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.73 Pembangunan
manusia merupakan suatu wujud dari tujuan jangka panjang atas masyarakat dan
bagaimana menempatkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan sebaliknya. Beberapa
komponen pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan serta daya beli.
Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan
yang berkualitas. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka produktivitasnya pun akan
meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan baik secara individu secara nasional.
Meningkatnya pendapatan individu akan menaikan kemampuan konsumsi atau daya beli
sehingga dapat memacu tumbuhnya perekonomian.
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5. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam
Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional, kesejahteraan dalam islam tidak
berfokus pada bagaimana kemampuan seseorang dalam memaksimalkan konsumsi dan
kekayaan pribadinya. Akan tetapi, dalam islam untuk mencapai kesejahteraan diperlukan
kepuasan yang seimbang baik materil maupun spiritual. Menurut Imam Al-Ghazali (1111
M) dalam Sodiq (2015), kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial
masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. 74 Indeks Pembangunan Manusia
mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar
agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai falah).
Menurut alSyatibi, mashlahah dasar bagi kehidupan manusia menurut teori alkhamsah maqasid yaitu terdiri dari lima hal, yaitu agama (ad-dien) yaitu upaya yang
dilakukan dalam menjaga eksistensi agama Allah SWT yang hakiki ialah dimulai melalui
pembenahan diri sendiri secara keseluruhan, jiwa (an-nafs) yaitu masing-masing manusia
berkewajiban dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya, akal (al-„aql) yaitu akal lah
yang membedakan manusia dengan makhluk lain sebagai bentuk landasan akan tanggung
jawab seorang hamba dalam menjalankan amanat sebagai khalifah di muka bumi. ,
keturunan (An-nasl) yaitu sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi
manusia di muka bumi melalui repreduksi, dan harta (al-maal) islam tidak menafikaan
kepemilikan harta salah satu prinsip yang dijunjung tinggi ialah kemerataan melalui
distribusi harta kekayaan.75 Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu
kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan
akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan
tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. 76
Upaya pembangunan manusia dalam islam dimulai dengan peningkatan kemampuan
melalui pendidikan. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi:
ِ َّ
ِ َّ
ِ ين َِل يَ ْعلَ ُمو َن ۡ إِنَّ َما يََت َذَّكر أُولُو ْاْلَلَْب
اب
َ ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ
َ قُ ْل َى ْل يَ ْسَت ِوي الذ
ُ
Artinya: Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang
yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat
menerima pelajaran.
Pendidikan merupakan faktor esensial dalam meningkatkan kualitas manusia, karena
dengan pendidikan seseoraang dapat memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak.
Demikian pula dengan kesehatan, hanya manusia yang sehat secara jasmani maupun rohani
yang mampu berkontribusi dalam pembangunan. Islam sangst menekankan dan
memperhatikan aspek kesehatan dalam penghidupan manusia. Seperti pada surah An-Nahl
ayat 114 yang menjelaskan tentang anjuran mencari rezeki yang halal dan menyehatkan,
serta larangan mengkonsumsi makanan yang berbahaya (Al-Maidah: 3). Sedangkan dalam
hal kemampuan ekonomi Rasulullah SAW memohon perlindungan jatuh dalam kefakiran.
Beliau mengatakan: “Wahai Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan
kefakiran”. (HR. Abu Dawud).
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D. Pengangguran
1. Defenisi dan Konsep Pengangguran
Pengangguran berasal dari kata menganggur yang berarti tidak melakukakan apa
apa (tidak bekerja)77 pengangguran juga bisa diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki
pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak
dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa
pendidikan dari SD- tamat SMA).78 Pengangguran merupakan masalah makroekonomi
yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang
kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak
mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam
perdebatan poltik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka
tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan.
2. Teori Pengangguran
Teori kependudukan dari Malthus, menyatakan bahwa semakin pesatnya jumlah
penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak
diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit
itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam
persaingan tersebut menjadi golongan penganggur. Hal ini sejalan dengan teori Adam
Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa meningkatnya pengangguran di suatu daerah
dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, karena penduduk juga berfungsi
sebagai tenaga kerja, maka ketika penduduk yang banyak tanpa ada penyediaan lapangan
pekerjaan yang banyak pula akan mengakibatkan pengangguran semakin banyak. 79
A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara permintan
agregat dengan tingkat pengangguran, dengan tingginya permintaan suatu barang maka
akan meningkatkan harga atau inflasi maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen
meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga
kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). 80 Akibat dari
peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) dan
peningkatan permintaan agregat, pengangguran berkurang.
Teori Human Capital Menurut Todaro dalam jurnal Afid Nurkholis tahun 2016,
bahwa Human Capital dapat diukur melalui bidang pendidikan, Pendidikan dan pelatihan
dapat menjadi nilai tambah seorang manusia.81 Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin
tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan
dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Ketika penduduk memiliki pendidikan
yang tinggi, penduduk akan memiliki keterampilan sehingga akan menghasilkan
produktivitas yang tinggi pula. Hal ini akan memudahkan penduduk dalam pencarian
pekerjaan sehingga pengangguran akan berkurang. 82
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3. Indikator Tingkat Pengangguran
Indikator tingkat pengangguran (unemployement rate) mengukur persentase jumlah
tenaga kerja yang sedang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan dan kemudian
dibandingkan dengan jumlah total tenaga kerja selama periode waktu sebulan. Pada
umumnya indikator tingkat pengaangguran yang dipakai sebagai tolak ukur sesuai dengan
standar ILO (International Labour Organuzation) dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
TPT =

×100

Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh melalui sakernas dan sensus
penduduk. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa banyak
angkatan kerja yang tidak terserap pasar tenaga kerja.
4. Jenis-Jenis Pengangguran
Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk
menggolongkannya, yaitu sebagai berikut:
a. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya
Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ada bermacam-macam yaitu
sebagai berikut:
1) Pengangguran Normal atau Friksional
Yaitu para penganggur yang tidak memiliki pekerjaan namun bukan berarti
karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain
yang lebih baik.
2) Pengangguran siklikal
Perekonomian tidak selalu berkembang dengan baik. Adakalanya permintaan
agregat lebih tinggi, hal ini mampu mendorong pengusaha menaikkan produksi.
Apabila tingkat produksi naik maka lebih banyak pekerja baru digunakan dan
pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat
menurun dengan pesat.. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan lain
yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan
terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan
perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga
pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang disebabkan oleh hal tersebut
dinamakan pengangguran siklikal.
3) Pengangguran Struktural
Kemrosotan ekonomi akan mengakibatkan penurunan aktivitas manufaktur
pada bidang industri sehingga beberapa pekerja harus diberhentikan. Pengangguran
yang memanifestasikan dirinya disebut pengagguran struktural..
4) Pengangguran Teknologi
Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan
teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. 83
b. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya
Jenis pengangguran berdasarkan cirinya ada bermacam-macam yaitu sebagai
berikut:
1) Pengangguran Terbuka
Pengangguran ini tercipta sebagai akibat adanya pertambahan lowongan
pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja atau tidak seimbangnya
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lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja.
2) Pengangguran Tersembunyi
Pengangguran ini terutama terbentuk di sektor pertanian atau jasa. Setiap
kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan
tergantung pada banyak faktor lain. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan
digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.
3) Pengangguran Bermusim
Pengangguran ini paling banyak dijumpai pada sektor pertanian dan
perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan
pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani
tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para petani tidak
begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam
masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan
lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan
sebagai pengangguran bermusim.
4) Setengah Menganggur
Pada negara-negara berkembang perpindahan atau migrasi dari desa ke kota
terjadi dalam kurun waktu yang sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang
yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya
terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak
menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah
jauh lebih rendah dari yang normal. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja
seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur
(underemployed). Dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment.84
5. Dampak Pengangguran
Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran sesuatu masyarakat
adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan
masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.
Jika tingkat pengangguran disuatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan
menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini
terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti
yang dijelaskan di bawah ini:
a. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu memaksimalkan tingkat
kemakmuran yang ingin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa
menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih
rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya).
b. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak
berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan
kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun.
Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika
penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan
berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan
menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap
barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang
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kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru.
Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak
akan terpacu.85
Selain itu juga, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan
sosial. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur mengurangi pengeluaran
konsumsinya. Selain itu, apabila pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk,
kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada
kesejahteraan masyarakat.21 Dampak sosial yang buruk misalkan adalah akan semakin
meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral.
6. Pengangguran Dalam Perspektif Islam
Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur
karena pengagguran merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan kemiskinan, karena
ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang
merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, sehingga umatnya di
anjurkan untuk mencari pekerjaan diseluruh penjuru, seperti yang tertera pada Qs. Al-Mulk
ayat 15 sebagai berikut:

ِ
: ش ْوُر ﴿الملك
ُ ُّش ْوا فِ ْي َمنَاكِبِ َها َوُكلُ ْوا ِم ْن ِّر ْزقِوۡ ۡ َواِل َْي ِو الن
ُ ض ذَل ُْوِل فَ ْام
َ ُى َو الَّذ ْي َج َع َل لَ ُك ُم ْاِلَ ْر

﴾۵۱

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.86
Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mulk ayat 15 menjelaskan bahwa : “Berjalanlah
kalian kemanapun yang kalian kehendaki diberbagai wilayah, serta lakukanlah perjalanan
mengelilingi semua daerah dan wilayah untuk mencari mata pencaharian dan perniagaan
(mencari rizki).
Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas
berpenduduk muslim relatif tinggi. Selama ini orang beranggapan bahwa mengatasi
masalah pengangguran adalah tanggung jawab pemerintah semata. Tetapi sebenarnya
masalah tersebut bukanlah semata tugas dan tanggung jawab pemerintah saja melainkan
juga tugas dan tanggung jawab semua pihak, Termasuk tanggung jawab umat Islam. Umat
Islam adalah umat yang terbaik dalam bekerja, karena diyakini kerja mambangun diri
pribadi, masyarakat, bangsa dan negara adalah perintah agama
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik bagi
individu, masyarakat ataupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih
serius. Walaupun Allah SWT telah berjanji akan menanggung rizqi kita semua, namun hal
itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling
utama adalah kita harus berusaha mencari rizki yang dijanjikan itu, karena Allah SWT
telah menciptakan “sistem” yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan
rizki dan barang siapa yang berpangku tangan maka dia akan kehilangan rizki. Artinya, ada
suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rizki tersebut. 87
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Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang
menurut islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran jabariyah
perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam
tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran khiyariyah karena pada
prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan, karena pada dasarnya mereka
mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih
memilih menjadi beban bagi orang lain.
Menurut Qardhawi pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
sebagai berikut:
1) Pengangguran Jabariyah (Terpaksa)
Merupakan pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun
memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya
terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun, yang sebenarnya
bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya.
2) Pengangguran Khiyariyah
Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal pada dasarnya mampu untuk
bekerja. Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi
yang ditawarkan Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran
jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja.
Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran
khiyariyah karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena
pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk
memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain.88
7. Hubungan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi
Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi mempunyai keterkaitan yang cukuP erat,
karena pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya produktivitas masyarakat
melalui output barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu satuan waktu.
Untuk menghasilkan barang dan jasa, dibutuhkan sumber daya modal yang biasa kita
kenal dengan investasi dan juga tenaga kerja karena manusia atau tenaga kerja inilah yang
akan melalukan proses produksi, Proses produksi dapat berjalan apabila faktor-faktor
produksi mampu terserap dengan baik. seperti investasi, tenaga kerja, serta kewirausahaan.
Kaitan antara penganguran dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan hukum okun
(okun’s law), nama ini diambil dari nama Arthur Okun, yaitu ekonom yang pertama kali
mempelajarnya. Ia mengatakan bahwa terdapat pengaruh empiris antara pengangguran
dengan output dalam bisnis. Hasil studinya memperlihatkan bahwa peningkatan 1 point
pengangguran akan menurunkan GDP sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran juga
berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mana hal ini berhubungan
dengan investasi, investasi merupakan akumulasi tabungan yaitu sisa dari pendapatan yang
tidak dikonsumsi.89
Koefisien Okun merupakan salah satu komponen penting yang dikaji para ekonom
dalam menganalisis hokum Okun untuk beberapa alasan. Pertama, jika tingkat
pengangguran merupakan variabel kebijakan, maka koefisien Okun dapat di interpretasikan
sebagai besaran target perekonomian untuk mereduksi tingkat pengangguran. Kedua,
peramalan output sering dibuat untuk menyatakan peramalan dari tingkat pengangguran.
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Ketiga, koefisien Okun sangat berguna untuk mengetahui kapan output berada diatas atau
dibawah nilai potensialnya
E. Tinjauan Pustaka
Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah :
1. Penelitian yang dilakukan Rika, syifa dan Indah berjudul “Pengaruh Keuangan Syariah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”
(2019) data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa publikasi
resmi OJK (Otoritas jasa Keuangan) publikasi BPS (Badan Pusat Statistik dan BAZNAZ
(Badan Amil Zakat Nasional). Metode yang digunakan adalah path analysis dengan
menggunakan program AMOS 24 untuk windows yang bertujuan mengkaji hubungan
sebab akibat. Populasi yang digunakan adalah seluruh deret waktu zakat, pembiayaan
bank syariah, PDB, dan IPM selama periode 2012-2017. Sedangkan sampel yang
digunakan menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik yang menggunakan seluruuh
anggota populasi.
Beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya terdapat hubungan langsung dan
signifikan antara pembiayaan bank syariah dan PDB terhadap IPM. Variabel pembiayaan
syariah dan IPM berpengaruh positif signifikan terhadap PDB dan variabel zakat dan
pembiayaan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap PDB.90
Persamaan
penelitian Rika (2019) dan penelitian ini adalah menggunakan variabel independen zakat
sebagai salah satu instrumen keuangan islam untuk melihat pengaruhnya secara luas
terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan Rika (2019) adalah penelitian ini menggunakan variabel independen Zakat,
Infaq dan Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran
untuk meneliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan kedua yaitu
terletak pada populasi dan sampel penelitian ini menggunakan populasi jumlah dana ZIS
(Zakat, Infaq dan Shadaqoh), IPM dan Pengangguran dengan sampel yaitu Provinsi Aceh
dan Jawa Barat. Perbedaan ketiga yaitu terletak pada periode penelitian yang dilakukan
Rika yaitu tahun 2012-2017 sedangkan periode penelitian ini yaitu tahun 2015-2019.
2. Penelitian ini berjudul “The Impact of Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS), Unemployement and
Poverty on the Economic Growth in Indonesia (2011-2017).” (2019). Data yang
digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa time series yaitu publikasi
Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)
dalam kurun waktu 2011-2017. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara secara parsial, variabel Zakat,
Infaq dan Shadaqoh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
yang mana kenaikan 1 rupiah ZIS akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar
3,11. Sedangkan variabel pengangguran menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan
yaitu kenaikan 1% pengangguran akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar
1,53%. variabel kemiskinan menunjukkan hubungan searah dan signifikan yang mana
kenaikan 1% kemiskinan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,11% serta
ketiga variabel ini berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia tahun 2011-2017.91 Persamaan peneltian ini dengan penelitian yang akan
peneliti lakukan adalah 2 variabel independen yang digunakan yaitu ZIS dan
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pengangguran, untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan
perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peniliti
mengganti variabel independen kemiskinan dengan variabel Indeks Pembangunan
Manusia. Perbedaan kedua yaitu terletak pada sampel penelitian, peneliti menggunakan
data cross section 2 Provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa yaitu Aceh dan Jawa Barat
dalam periode 2015-2019.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Izza ini berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), Pengangguran dan Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi” (2019).
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan jenis pendekatan kuantitatif
dengan menggunakan data sekunder yaitu data panel dan cross section berupa publikasi
baznaz, puzka, dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Populasi penelitian yang digunakan
yaitu provinsi di Pulau Jawa dengan sampel yaitu 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 20122017.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu variabel IPM berpengaruh secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel
zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa
tahun 2012-2017 sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.92 Persamaan penelitian ini dengan peneitian yang akan
penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti variabel IPM dan Zakat sebagai variabel
independennya dan melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan
perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah pada variabel independen
penulis tidak hanya menggunakan indikator zakat tapi juga infak dan sedekah sebagai
instrumen keuangan islam lainnya yang menurut data baznaz adalah 3 terbesar
(BAZNAZ : 2015). Kemudian sampel yang peneliti gunakan adalah Provinsi Aceh dan
Jawa Barat.
4. Penelitian yang dilakukan Moh Muqorrobin (2017) ini berjudul “Pengaruh Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur”
data yang digunakan yaitu data sekunder berupa publikasi Badan Pusat Statistik
Indonesia (BPS). Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif ,
populasi pada penelitian Moh Muqorrobin meliputi seluruh data perekonomian Provinsi
Jawa Timur. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu data PDRB Provinsi Jawa Timur
dan Indeks Pembanguan Manusia di Jawa Timur dari tahun 2004-2015.
Kesimpuan dari penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yaitu semakin
tinggi kualitas pembangunan manusia maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami
penurunan.93 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti
adalah variabel independen yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan
melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian
yang dilakukan Muqorrobin dan penelitian ini adalah pertam variabel independen lain
yang peneliti tambahkan yaitu variabel Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) sebagai salah
satu instrumen keuangan islam, kedua perbedaan sampel dan populasi yang mana
populasi yang peniliti gunakan adalah data deret waktu ZIS, IPM dan PDRB Provinsi
Sumatera bagian Barat dan sampel yang digunakan yaitu Provinsi Sumatera Barat dan
Aceh sebagai representasi provinsi dengan masyarakat mayoritas muslim.
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5. Penelitian yang dilakukan Riza Ronaldo (2019) ini berjudul “Pengaruh Inflasi dan
Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia ”. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan data inflasi dan
pengangguran per semester periode 2011-2015 dari website BI dan BPS. Metode analisis
data yaitu menggunakan software eviews 9.
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah variabel inflasi
berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel pengangguran
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 94 Persamaan penelitian yang
dilakukan oleh Riza dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu variabel
independen yang digunaka yaitu pengangguran untuk melihat pengaruhnya terhadap
pertumbuahn ekonomi sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang dilakukan Riza adalah variabel independen yang peneliti
tambahkan yaitu peneliti menambahkan variabel ZIS, dan IPM, dan sampel yang penulis
gunakan yaitu 2 Provinsi lintas pulau Sumatera dan Jawa yaitu Provinsi Aceh dan Jawa
Barat dengan periode 2015-2019.
F. Kerangka Berfikir
Dari pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dituangkan dalam ilustrasi
sebagai berikut:

Zakat, Infaq dan Shadaqoh
(ZIS)
Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan
Ekonomi

(IPM)

Pengangguran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
= Uji Parsial
= Uji Simultan
G. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah dugaan atau hasil sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
yang mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis
dikatakan sementara karena jawaban yang disajikan hanya didasarkan pda teori yang
relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh pada tahap pengumpulan data
nantinya. Oleh karena itu, hipotesis bisa dinytakan juga sebagai jawaban teoritis terhadap
rumusan masalah penelitian. 95
Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan maka penelitian ini menguji model
tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:
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1. Pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Zakat merupakan harta yang hukumnya wajib dikeluarkan kepada orang yang
berhak menerima dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Infaq adalah sebagian
harta (yang sifatnya materiil) yang dikeluarkan untuk kepentingan yang mengandung
kemaslahatan. Adapun shadaqoh ialah pemberian yang bersifat kebaikan baik berupada
materiil maupun non materiil.
Adapun penelitian yang dilakukan Rachmasari Anggraini, Ryval Ababil dan Tika
Widiastuti pada tahun 2018 memperlihatkan hasil bahwa variabel ZIS berpengaruh
positif tidak ssignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.96 Sejalan dengan penelitian
yang dilakukan Khairina penelitian yang dilakukan Dewi Purwanti pada tahun 2020
menunjukkan bahwa Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS) berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1 miliar rupiah ZIS yang berhasil dihimpun akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen dengan asumsi variabel lain
konstan.97
Peningkatan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) yang dihimpun akan
meningkatkan konsumsi mustahik atau orang yang berhak menerimanya dalam hal ini
yaitu delapan asnaf, sehingga dapat meningkatkan permintaan agregat yang pada
akhirnya akan meningkatkan PDB riil secara nasional.
Ha1
: Zakat, Infaq, dan Shadaqoh berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi
H01
: Zakat, Infaq, dan Shadaqoh tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran capaian pembangunan
manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yaitu: Kesehatan, pendidikan
maupun Indeks Daya Beli. Penelitian yang dilakukan Asnidar (2018) menunjukkan hasil
sebaliknya yakni bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.98 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Izza Rosalia (2019) menunjukkan hasil sebaliknya yaitu Indeks Pembangunan Manusia
berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 99
Menurut peneliti semakin baik capaian mutu modal manusia yang berkaitan
dengan seluruh komponen IPM sebagai indikator basis kesejahteraan maka
pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini sejalan dengan teori Todaro yang
menyatakan bahwa modal kualitas SDM manusia yang baik akan dapat dengan mudah
menyerap teknologi dan memaksimalkan faktor produksi yang ada.
Ha2
: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif
terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
H02
: Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh positif
terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
3. Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pengangguran dapat diartikan sebagai mereka yang tak memiliki pekerjaan atau
sedang aktif mencari pekerjaan. Yang mana hal ini merupakan masalah makroekonomi
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yang mempengaruhi hampir seluruh tatanan hidup masyarakat. Menurut penelitian yang
dilakukan Umi Kalsum tahun 2016, pengangguran berpengaruh positif signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.100 Artinya, angka pengangguran yang meningkat juga
meningkatkn pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor lain diluar
pengangguran. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yani Rizal, Asnidar
dan Sri Rahayu (2020) pengangguran memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Yakni peningkatan angka pengangguran sebesar 1 persen maka
pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 1.53 persen. 101
Menurut peneliti, pengangguran merupakan masalah multidimensional yang
dirasakan hampir di seluruh negara terlebih pada negara berkembang. Akan tetapi,
pengangguran bukan satu-satunya faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Gap
penghasilan yang ada menyebabkan kesejahteraan hanya dirasaakan oleh sebagian
kelompok saja yang juga memberi sumbangan yang besar terhadap PDRB.102 Perlu
dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga terjadi di sektor-sektor dimana penduduk
miskin bekerja (pertanian atau padat karya). Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi bisa
saja terus mengalami peningkatan akan tetapi tingkat pengangguran tidak mengalami
penurunan yang berarti.
Ha3 : Pengangguran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
H03 :Pengangguran tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Pengaruh Zakat, Infaq, da Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia, dan
Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Penelitian yang dilakukan Adi Sujoto dan Muhammad Agung Firmansyah pada
tahun 2016 menunjukkan hasil secara simultan variabel Indeks Pembangunan Manusia
dan Pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.103 Kemudian Penelitian yang dilakukan Vika
Fatimatuzzahro pada tahun 2017 menunjukkan bahwa variabel ZIS dan IPM berpengaruh
signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menjelaskan variabel
dependen sebesar 84,15% kemudian sisanya dijelaskan oleh variabel lain.104 Hal ini
dikuatkan oleh studi terbaru tahun 2019 yang dilakukan oleh Neneng Alghina, Piyanka
Permata P dan Bagus Aryo yang menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel ZIS
dan pengangguran berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia.105
Ha4
: ZIS, IPM, dan Pengangguran secara simultan bepengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.
H04
: ZIS, IPM, dan Pengangguran secara simultan tidak bepengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.
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