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ABSTRAK 

Pada masa pandemi Covid-19 ini permasalahan tidak hanya pada bidang kesehatan, melainkan juga 

pada kondisi sosial dan ekonomi. pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik 

yang berimbas memukul banyak sektor usaha baik milik Negara ataupun swasta, sehingga menyebabkan 

terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja yang berakibat pada 

tingginya angka pengangguran dan pelaku UMKM juga mengalami penurunan pendapatan disituasi 

pandemi. yang mengakibatkan banyak permasalahan sehingga tidak menutup kemungkinan akan 

menurunkan kesejahteraan masyarakat.  

Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyaluran 

dana BLT di Desa Panaragan dan Tunas Asri serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan 

dana BLT dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin pada masa pandemi Covid-19 di Desa 

Panaragan dan Tunas Asri dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik 

wawancara untuk aparatur desa dan penyebaran kuesioner untuk penerima BLT. Dalam menentukan 

populasi dan sample digunakan metode purposive sampling dari dengan jumlah populasi 451 KK yaitu 

281 di Desa Panaragan dan 170 di Desa Tunas Asri, diambil 10% untuk dijadikan sample.Untuk 

menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriftif dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, efektivitas kebijakan BLT yang di diukur melalui lima 

indikator yaitu : masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi 

oleh BLT di Desa Panaragan dan Tunas Asri yaitu indikator masukan dan proses. Hal ini disebabkan oleh 

tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan oleh pihak pengelola. Sehingga BLT di Desa Panaragan 

dan Tunas Asri masih kurang efektif dalam mengentaskan meningkatkan daya beli masyarakat miskin 

karena masih banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh kebijakan BLT. Jika dilihat dari nilai-

nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, amanah, tanggung jawab, manfaat dan takaful. Dalam 

implementasinya tanggung jawab pemerintah sudah efektif karena ketepatan waktu dan jumlah dana BLT 

diberikan kepada penerima serta manfaat dan takaful yang dirasakan masyarakat cukup baik, sedangkan 

nilai keadilan dan amanah kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya ketidaktepatan 

sasaran dalam menentukan anggota penerima bantuan oleh petugas BLT di Desa Panaragan dan Tunas 

Asri 

 

Kata kunci: Kebijakan, BLT, Daya Beli  
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MOTTO 

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َويَْنَهٰى عَِن الْفَْحشَ  َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْْلِ يَِعظُُكْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرونَ اِء َوالُْمْنَكِر َواْلبَغْيِ ۚ إِنَّ َّللاَّ  

 

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 

kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

(Qs. An-Nisa 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam 

atas karunia dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti dan cinta 

yang tulus kupersembahkan skripsi ini kepada:  

1. Diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ibunda tercinta, Irmaida Yenita yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mendidik, membimbing, 

mengarahkan dan senantiasa mendo’akan ananda hingga saat ini. Penulis berharap semoga skripsi ini 

merupakan salah satu hadiah terindah bagi beliau. 

3. Alm. Bapak Mulyono selaku ayah kandung penulis terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa 

hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti. 

4. Abangku Misi Irwanda dan Ahmad Affandi serta kakak iparku Eka Novriana yang tiada hentinya 

memberi dukungan sepanjang penelitian ini dilaksanakan. 

5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Nama lengkap penulis adalah Miftahul Janah dilahirkan di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 02 Juli 1999, anak ketiga dari 3 

bersaudara dari pasangan Bapak Mulyono dan Ibu Irmaida Yenita. 

Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut : 

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Mulya Asri, lulus pada tahun 2005 

2. SDN 03 Mulya Asri, lulus pada tahun 2011 

3. SMPN 01 Tulang Bawang Tengah, lulus pada 2014 

4. SMAN 02 Tulang Bawang Tengah, lulus pada 2017 

5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, lulus pada tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim.. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat-NYA 

sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dalam Upaya 

Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa 

Panaragan dan Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah)” dapat terselesaikan. Sholawat serta 

salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai 

akhir zaman. 

Penulisan skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya 

bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimaksih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung 

2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung 

3. Bapak Madnasir, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak M. Kurniawan, M.E.Sy 

selaku pembimbing II yang telah menyediakam waktu dan pemikirannya untuk memberikan 

bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Teman-teman terbaikku Ajeng Rachma Pratiwi, Ermayanti, Dina Lestari dan Millatuzzahroh 

Karimah yang selalu menemani dalam jalannya penelitian ini. 

7. Lelaki yang selalu menjadi teman bicara sekaligus penyemangatku Rizky Rino Jakatama 

6. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 khususnya kelas A Ekonomi Syariah 

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini yang disebabkan masih 

terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan 

dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat, 

tidak hanya bagi penulis namun juga pembaca. 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 12 Januari 2021 

Penyusun 

 
Miftahul Janah 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ..........................................................................................................................i 

HALAMAN PEMBIMBING ............................................................................................................ii 

ABSTRAK ...................................................................................................................................... iii 

SURAT PERNYATAAN ................................................................................................................. iv 

SURAT PERSETUJUAN ................................................................................................................. v 

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................................................. vi 

MOTTO .......................................................................................................................................... vii 

PERSEMBAHAN ..........................................................................................................................viii 

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................................................... ix 

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................  x 

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................................................xiii 

DAFTAR BAGAN .......................................................................................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................... xvi 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul .............................................................................................................. 1 
B. Alasan Memilih Judul ..................................................................................................... 2 

C. Latar Belakang ................................................................................................................ 2 

D. Fokus penelitian .............................................................................................................. 6 
E. Rumusan Masalah ........................................................................................................... 7 

F. Tujuan Penelitian ............................................................................................................ 7 

G. Manfaat penelitian........................................................................................................... 7 

H. Metode Penelitian ........................................................................................................... 7 

I. Kerangka Fikir .............................................................................................................. 11 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 
A. Kemiskinan dan Kebijakan Pengentasannya .................................................................. 12 

1. Definisi Kemiskinan ................................................................................................. 12 

2. Teori Kemiskinan ..................................................................................................... 13 
3. Tantangan Pengentasan Kemiskinan ......................................................................... 13 

4. Bentuk dan Jenis Kemiskinan ................................................................................... 14 

5. Program Pengentasan Kemiskinan ............................................................................ 15 

6. Kemiskinan dalam Perspektif Islam .......................................................................... 16 
7. Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam ...................................................... 16 

B. Konsep Kesejahteraan ................................................................................................... 17 

1. Indikator Kesejahteraan Masyarakat ........................................................................ 17 
2. Kesejahteraan (Falah) dalam Islam ......................................................................... 19 

3. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam ........................................................ 20 

C. Daya Beli Masyarakat ................................................................................................... 21 

1. Definisi Daya Beli .................................................................................................. 21 
2. Teori Daya Beli ...................................................................................................... 21 

3. Faktor yang Mempengaruhi Daya Beli .................................................................... 21 

4. Pengukuran Daya Beli Masyarakat  ......................................................................... 22 
D. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ...................................................................... 22 

1. Definisi Bantuan Langsung Tunai ........................................................................... 22 

2. Tujuan dan Syarat Penerima Kebijakan Bantuan Langsung Tunai    (BLT) .............. 22 
3. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) .. 23 

E. Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) .................................................. 24 

1. Pengertian Efektivitias ............................................................................................ 24 

2. Ukuran Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ............................... 24 
F. Tinjauan Pustaka ........................................................................................................... 25 

 

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN 



xii 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................................................. 28 

B. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Lokasi Penelitian ......................... 34 

 

BAB IV ANALISIS DATA 

A. Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Panaragan dan Tunas        
Asri ............................................................................................................................... 49 

B. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Perspektif Ekonomi Islam ................ 54 

 

BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ................................................................................................................... 60 

B. Saran ............................................................................................................................. 60 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Bantuan di Kec Tulang Bawang Tengah ................................................... 6 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Panaragan ...................................... 30 

Tabel 3.2 Mata Pencaharian Masyarakat Panaragan .......................................................................... 30 

Tabel 3.3 Keadaan Agama di Desa Panaragan ................................................................................... 31 

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tunas Asri ..................................... 33 

Tabel 3.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tunas Asri ................................................................. 33 

Tabel 3.6 Keadaan Agama di Desa Tunas Asri .................................................................................. 34 

Tabel 3.7 Jumlah penerima BLT di Desa Panaragan .......................................................................... 35 

Tabel 3.8 Usia Responden di Desa Panaragan ................................................................................... 36 

Tabel 3.9 Pekerjaan responden di Desa Panaragan............................................................................. 36 

Tabel 3.10 Tingkat Pendidikan Responden di Desa Panaragan .......................................................... 36 

Tabel 3.11 Jumlah Anggota Keluarga Responden di Desa Panaragan ................................................ 37 

Tabel 3.12 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 37 

Tabel 3.13 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 37 

Tabel 3.14 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 38 

Tabel 3.15 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 38 

Tabel 3.16 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 38 

Tabel 3.17 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 39 

Tabel 3.18 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 39 

Tabel 3.19 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 39 

Tabel 3.20 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 40 

Tabel 3.21 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 40 

Tabel 3.22 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 40 

Tabel 3.23 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 40 

Tabel 3.24 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 41 

Tabel 3.25 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 41 

Tabel 3.26 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 41 

Tabel 3.27 Jumlah Penerima BLT di Desa Tunas Asri ....................................................................... 42 

Tabel 3.28 Usia Responden di Desa Tunas Asri ................................................................................ 43 

Tabel 3.29 Pekerjaan Responden di Desa Tunas Asri ........................................................................ 43 

Tabel 3.30 Tingkat Pendidikan Responden di Desa Tunas Asri ......................................................... 43 

Tabel 3.31 Jumlah Anggota Keluarga Responden di Desa Tunas Asri ............................................... 44 

Tabel 3.32 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 44 

Tabel 3.33 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 44 

Tabel 3.34 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 45 

Tabel 3.35 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 45 

Tabel 3.36 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 45 

Tabel 3.37 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 46 

Tabel 3.38 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 46 

Tabel 3.39 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 46 

Tabel 3.40 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 46 

Tabel 3.41 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 47 

Tabel 3.42 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 47 

Tabel 3.43 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 47 

Tabel 3.44 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 48 

Tabel 3.45 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 48 

Tabel 3.46 Hasil Sebaran Kuesioner .................................................................................................. 48 

Tabel 4.1 Pola Konsumsi Masyarakat Desa Panaragan ...................................................................... 49 



xiv 

 

Tabel 4.2 Pola Konsumsi Masyarakat Desa Tunas Asri ..................................................................... 49 

Tabel 4.3 Penerima BLT yang Tidak Termasuk Keluarga Miskin Di Desa Panaragan ........................ 51 

Tabel 4.4 Penerima BLT yang Tidak Termasuk Keluarga Miskin Di Desa Tunas Asri ....................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Panaragan ............................................................................. 29 

Bagan 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Tunas Asri ............................................................................ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ................................................................................. 2 

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran di Indonesia.................................................................................. 3 

Gambar 1.3 Inflasi yang Terjadi di Indonesia ...................................................................................... 4 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Pada gambaran awal dari sebuah penelitian, judul merupakan instrument penting sebelum 

seorang penulis ingin melakukan penelitian. Agar mendapat pemaparan yang jelas serta 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti  dan juga penjelasan 

makna dari istilah-istilah yang terkait dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah 

“Analisis Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Upaya Meningkatkan 

Daya Beli Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa 

Panaragan dan Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat)” maka perlu adanya pemaparan pengertian dari istilah- istilah yang ada pada judul tersebut 

sebagai berikut: 

1. Analisis merupakan penyelidikan atau proses pencarian jalan keluar terhadap suatu peristiwa 

(karangan, kejadian) yang berawal dari dugaan guna mengetahui keadaan yang sebenarnya seperti 

sebab terjadinya.1 

2. Efektivitas memiliki makna tercapainya suatu pekerjaan dan perbuatan yang sebelumnya telah 

direncanakan.2  

3. Kebijakan adalah suatu rangkaian yang terdiri dari konsep serta asas kemudian dasar rencana 

dalam pelaksanaan rencana pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang organisasi, 

perintah, dsb.) 

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang dilakukan pemerintah berjenis pemberian 

uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak 

bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin agar mampu membantu 

perekonomiannya.3 

5. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu, memecahkan  masalah serta 

mencari jalan keluar dari suatu persoalan.4 

6. Meningkatkan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi 

peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti 

kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.5 

7. Daya beli adalah kemampuan masyarakat (konsumen) untuk membeli barang yang dibutuhkan 

dan biasanya akan mengalami kondisi berupa peningkatan atau penurunan. Daya beli masyarakat 

ini terkait erat dengan permintaan. 

8. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” berasal dari kata “sociuc” yang berarti kawan. 

Masyarakat adalah kesatuan manusia yang hidup bersama dan terikat oleh adat istiadat tertentu.6 

9. Perspektif ekonomi islam adalah cara melihat atau sudut pandang yang dilandaskan pada prinsip-

prinsip umum tentang ekonomi bersumber dari AL-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW 

serta pondasi ekonomi yang kita bangun dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan 

waktu.7 

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam 

judul penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang 

dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun akibat wabah 

Covid-19 di Desa Panaragan dan Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

 

                                                             
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Ketiga  (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 58. 
2 Ibid., h. 352. 
3 TNP2K, “Bantuan Langsung Tunai” (On-line), tersedia di: http:www.tnp2k.go.id (diakses pada 25 september 2020). 
4 Ibid., Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, h. 673. 
5 Ibid., h. 490. 
6 Ari H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 14. 
7 Lukman Hakim, Prinsip – prinsip Ekonmi Islam (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.10 

http://www.tnp2k.go.id/
http://www.tnp2k.go.id/
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B. Alasan Memilih judul 

Adapun alasan-alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang kesulitan dalam 

perekonomian sehingga tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian 

pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut yaitu 

kebijakan Bantuan Langsung Tunasi BLT yang merupakan suatu bentuk bantuan tunai baik 

bersyarat (conditional cash transfer) ataupun tidak bersyarat (unconditional cash transfer). 

Setelah diadakan observasi prasurvey pada Desa Panaragan dan Tunas Asri, ternyata masih 

banyak masyarakat atau rumah tangga tidak mampu yang ikut terdampak dari wabah Covid-19 

tidak menerima BLT dan juga ada penerima bantuan yang belum mengetahui manfaat serta tujuan 

dari diadakannya kebijakan tersebut sehingga terjadi kesenjangan pada implementasi kebijakan 

BLT. 

2. Alasan Subjektif 

Dari keselurahan aspek yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka ada permasalahan yang 

ingin penulis teliti serta mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebijakan BLT dalam upaya 

meningkatkan daya beli masyarakat, mengingat literatur dan sumber informasi dalam penulisan 

ini cukup tersedia. Penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta didukung lokasi penelitian yang terjangkau dengan tempat 

tinggal penulis. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pada masa pandemi Covid-19 ini permasalahan tidak hanya pada bidang kesehatan, melainkan 

juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Di Indonesia pada tanggal 15 september 2020 dampak pada 

kesehatan ditunjukkan dengan jumlah terinfeksi sebanyak 283.000 jiwa dengan pasien sembuh 

210.000 jiwa serta pasien meninggal ada 10.601 jiwa.8 Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan 

anjloknya aktivitas perekonomian domestik yang menyebabkan banyak permasalahan sehingga tidak 

menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, 

pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan terus menurun seperti yang ditampilkan pada gambar  

dibawah ini. 

Gambar 1.1 

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

 
Sumber: Kompas.com 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari tahun 1998 perekonomian Indonesia cenderung 

terus meningkat. Namun publik dikejutkan dengan kemrosotan ekonomi yang terjadi pada kwartal II 

                                                             
8 Kawal Covid 19 “Jumlah Kasus Di Indonesia” (On-Line), tersedia di: https://kawalcovid19.id/ (diakses 26 september 

2020). 

https://kawalcovid19.id/
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tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi anjlok sampai dengan -5,32%. Kemerosotan ekonomi ini 

diduga disebabkan oleh wabah covid-19 karena dampak yang diakibatkan oleh wabah ini hanya 7 

sektor yang masih bisa tetap tumbuh dari 17 sektor lapangan usaha yang selama ini mampu 

menopang perekonomian indonesia. Sedangkan 10 sektor lainnya mengalami kontraksi yang cukup 

parah adalah di bidang transportasi dan pergudangan yang disebabkan oleh pembatasan sosial, kerja 

dari rumah, belajar dari rumah dan sebagainya, sehingga jarang dari masyarakat yang masih 

menggunakan fasilitas transportasi umum. Dampak dari semua itu kontraksi yang dirasakan bidang 

transportasi dan pergudangan mencapai 30,84% (yoy).9   

Permasalahan tidak sampai di situ karena adanya wabah ini berimbas memukul banyak sektor 

usaha baik milik Negara ataupun swasta, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, 

dan menurunkan penyerapan tenaga kerja yang berakibat pada tingginya angka pengangguran seperti 

pada gambar dibawah ini :  

Gambar 1.2 

Tingkat pengangguran Indonesia 

 

 
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Diolah 2020 

 

Seperti pada yang tertera pada diagram diatas pada tahun 2016 terdapat 7,02 juta masyarakat 

Indonesia menganggur kemudian jumlah pengguran selalu menurun terlihat pada 2017 berjumlah 

7,01 juta pengangguran pada 2018 ada 6,87 juta pengangguran pada 2019 ada 6,82 juta 

pengangguran dan pada Febuari 2020 terjadi lonjakan pengangguran sekitar 6 juta rakyat 

menganggur dengan jumlah 6,88 juta angkatan siap kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jika 

kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial.10 Karena 

banyaknya pemutusan hubungan kerja berdampak pada menurunnya taraf hidup seseorang yang 

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan. Karena rendahnya tingkat pendapatan seseorang 

disebabkan oleh rendahnya tingkat produktifitas tenaga kerja. Rendahnya tingkat produktifitas 

tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja dan sempitnya lapangan kerja 

yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.11  

                                                             
9 Badan Pusat Statistik, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020” (On-Line), tersedia di 

https://www.bps.go.id/ (diakses pada 25 september 2020). 
10 TNP2K, “Bantuan Langsung Tunai” (On-line), tersedia di: http:www.tnp2k.go.id (diakses pada 25 September 2020). 
11 Universitas Sumatra Utara, “Kemiskinan” (On-line), dalam http://repossitory.usu.ac.id (diakses pada 26 September 

2020). 
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Akibat lain dari anjloknya pertumbuhan ekonomi selain dari pengangguran adalah 

menurunnya daya beli masyarakat karena ketidakmampuan dalam segi ekonomi, daya beli yang 

dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan dsb. seperti yang terjadi sepanjang 

tahun 2020 yang ada pada gambar inflasi dibawah: 

 

Gambar 1.3 

Inflasi Yang Terjadi di Indonesia 

 

 
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Diolah 2020 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa inflasi kembali mulai terjadi penurunan (deflasi) pada 

februari 2020, dimana awal adanya wabah covid-19. Inflasi erat kaitannya dengan daya beli dimana 

laju inflasi berbanding lurus dengan daya beli. Apabila inflasi meningkat maka terjadi peningkatan 

daya beli. 

Apabila daya beli terus menurun maka tidak hanya berdampak pada karyawan yang 

kehilangan pekerjaan, namun juga kepada para pelaku usaha kecil seperti umkm yang menurun 

pendapatannya dan berdampak pada tutupnya sebuah usaha yang akan semakin memperparah 

perekonomian. Daya beli masyarakat juga penting terutama dalam bahan pangan, apabila masyarakat 

kekurangan makanan dan vitamin maka rentan terpapar virus Covid-19. Oleh karena itu pemerintah 

harus mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Dalam Islam juga sangat jelas bahwa kewajiban orang lain seperti keluarga, masyarakat dan 

kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Kewajiban orang lain 

tercermin pada jaminan terhadap keluarga seperti seorang kepala keluarga menafkahi keluarganya, 

dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah. Kewajiban pemerintah tercermin pada 

kewajiban mencukupi kebutuhan setiap warga Negara yang dapat disalurkan melalui sarana dan 

prasana ataupun bantuan melalui sumber dana yang sah sesuai dengan yang tercantum pada Firman 

Allah SWT Qs. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut: 

َ يَا   ٰبى اِنَّ ّٰللاه قُر  تَآىِٕ ِذى ال  َساِن َواِي  ح  ِ ِل َواۡل  عَد  َشآِء  ٰهى َعنِ َين  وَ ُمُر ِبال  فَح  ىِ وَ ال  بَغ  َكِرَوال  ُمن   يَِعظُكُم  لَعَلَّكُم   ۚال 

نَ   تَذَكَُّرو 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, 
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dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.12 

 

Berdasarkan Tafsir dari Al-Muyassar Kementrian Agama Saudia Arabia menerjemahkan 

Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan pada hamba-hamba-Nya dengan menunaikan hak-hak 

Allah dan hak-hak para hamba, tidak mengutamakan seseorang di atas orang lain dalam hukum 

kecuali karena satu hak yang mengharuskan demikian. Allah memerintahkan berbuat kebaikan 

dengan memberikan apa yang tidak wajib atas seorang hamba seperti infak suka rela atau 

memaafkan orang zalim. Allah memerintahkan membantu hajat kebutuhan para kerabat. Allah 

melarang segala sesuatu yang buruk, baik berupa perkataan seperti perkataan yang buruk atau 

perbuatan seperti zina. Allah melarang apa yang diingkari oleh syariat, yaitu segala bentuk 

kemaksiatan. Allah melarang berbuat zalim dan sombong di hadapan manusia. Allah menasihati 

kalian dengan apa yang Dia perintahkan kepada kalian dan apa yang Dia larang dalam ayat ini 

dengan harapan kalian mau mengambil pelajaran dari nasihat Allah tersebut.13 

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang dapat menekan angka kemiskinan seperti yang 

tertera dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial 

kepada masyarakat dan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 

menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan 

menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.14 Pada pasal-pasal di atas menjelaskan 

akan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap 

masyarakatnya seperti memberi bantuan.  

Sesuai dengan ajaran Islam  yang tertera pada ayat di atas serta aturan dalam UUD bahwa 

pemerintah turut serta dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Maka Negara terus melakukan 

upaya dengan berbagai cara agar kemiskinan di negara tersebut dapat diatasi. Berbagai program-

program sosial pada masa pandemi  pun telah diluncurkan untuk menangani masalah kemiskinan. 

Seperti diadakannya program bantuan sembako yang diberikan pada awal masa pandemi, bantuan 

langsung tunai (BLT) yang diterima selama tiga bulan dengan nominal Rp. 600.000/bulan, 

pembebasan dan pemotongan tarif listrik 450 VA dan 900 VA subsidi, insentif kartu prakerja, 

subsidi pagi karyawan yang terdaftar BPJS ketenagakerjaan, BLT yang ditujukan untuk UMKM atau 

biasa disebut BPUM (Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro) senilai Rp. 2.400.000, bantuan pulsa 

untuk ASN karena bekerja dari rumah yang berkisar Rp. 200.000, serta adanya kuota gratis yang 

diberikan kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama masa pembelajaran jarak jauh.  

program-program ini berdasarkan Perppu no 1 tahun  2020 yang kini telah disahkan menjadi UU 

menjelaskan tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi 

corona virus disease 2019 (Covid-29)15 

BLT sebelumnya pernah dilaksanakan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tahun 2005 diadakannya BLT pada tahun 2005 karena melonjaknya harga BBM 

yang mengakibatkan harga bahan makanan ikut naik sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pada tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai diadakan 

karena merebaknya wabah Covid-19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja sehingga 

banyak masyarakat menganggur dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kebijakan 

ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta memberikan 

perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.  

                                                             
12 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya,  (Bandung:  Diponogoro, 2011), h. 277.  
13Kementrian Agama Saudi Arabia, “Tafsir Al-Muyassar” (On-Line), tersedia di https://tafsirweb.com/4438-quran-

surat-an-nahl-ayat-90.html (diakses pada 12 Desember 2020). 
14Kementrian Sosial, “Undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial” (On-line), tersedia di 

https//www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos-No112009.pdf (diakses, 1 Oktober 2020). 
15 Kemsos, “Bantuan Pada Masa Pandemi” (On-line), tersedia di: https://puspensos.kemsos.go.id/program-untuk-

masyarakat-rentan-hadapi-pandemi-covid-19 (diakses pada 12 Desember 2020). 

https://tafsirweb.com/4438-quran-surat-an-nahl-ayat-90.html
https://tafsirweb.com/4438-quran-surat-an-nahl-ayat-90.html
http://www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos-No112009.pdf
https://puspensos.kemsos.go.id/program-untuk-masyarakat-rentan-hadapi-pandemi-covid-19
https://puspensos.kemsos.go.id/program-untuk-masyarakat-rentan-hadapi-pandemi-covid-19
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Sampai saat ini BLT yang berasal dari dana desa ini sudah dialokasikan secara merata ke 34 

provinsi tak terkecuali provinsi lampung yang didalamnya terdapat kecamatan tulang bawang 

tengah, Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari dana desa ini di alokasikan pada bulan April-

Juni, Bantuan Langsung Tunai  yang ada dikecamatan Tulang Bawang Tengah berjumlah 3054 KK 

yang terbagi dari 17 desa seperti yang tertera pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

 

No Nama Desa Jumlah 

1 Panaragan 281 KK 

2 Penumangan 247 KK 

3 Candra Jaya 242 KK 

4 Pulung Kencana 242 KK 

5 Penumangan Baru 180 KK 

6 Tunas Asri 170 KK 

7 Panaragan Jaya Utama 168 KK 

8 Candra Kencana 165 KK 

9 Tirta Kencana 164 KK 

10 Tirta Makmur 160 KK 

11 Panaragan Jaya Indah 158 KK 

12 Mulya Jaya 156 KK 

13 Mulya Kencana 153 KK 

14 Candra Mukti  148 KK 

15 Wonokerto 146 KK 

16 Menggala Mas 140 KK 

17 Bandar Dewa 134 KK 

Sumber: Sekertaris Kecamatan Tulang Bawang Tengah Diolah Tahun 2020 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pengalokasian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)  

telah merata ke seluruh Desa yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Cukup banyak  

masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai ini terlihat angka tertinggi penerima ada pada 

Desa Panaragan yang berjumlah 281 KK, diurutan kedua ada desa Penumangan yang berjumlah 247 

KK, urutan ketiga Candra Jaya 242 KK,  urutan keempat Pulung Kencana 242 KK yang terdiri dari 

2300 KK atau sekitar 10.5% keluarga yang menerima bantuan sedangkan Desa Tunas Asri berada 

diurutan keenam dengan Jumlah 170 KK warga yang mendapat Bantuan Langsung Tunai dari 1.286 

KK atau sekitar 13,2%. Dari uraian tersebut terlihat bahwa masyarakat Desa Panaragan dan Tunas 

Asri cukup banyak kuota yang menerima Bantuan Langsung Tunai. Atas dasar permasalahan yang 

yang sudah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Analisis Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Upaya Meningkatkan 

Daya Beli Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa 

Panaragan dan Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat)”. 

D. Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan penulis bahas dalam skripsi ini dan agar 

penelitian ini dapat dikerjakan secara fokus, maka perlu adanya fokus penelitian serta batasan-

batasan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati serta menganalisa jalannya kebijakan dari 

pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT)  yang berasal dari dana desa terhadap daya beli 

masyarakat yang menerima bantuan tersebut. 
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2. Responden pada penelitian ini adalah aparatur selaku panitia keberlangsungan bantuan ini serta 

masyarakat di Desa Panaragan dan Tunas Asri baik yang menerima Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) ataupun yang tidak. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan diatas maka penulis membuat 

rumusan masalah yang jelas dan terarah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Panaragan dan Tunas 

Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat? 

2. Bagaimana efektivitas kebijakan dana bantuan langsung tunai (BLT) dalam meningkatkan daya 

beli masyarakat miskin pada masa pandemi Covid-19 di Desa Panaragan dan Tunas Asri 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perspektif ekonomi 

islam? 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa 

Panaragan dan Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan dana bantuan langsung tunai (BLT) dalam 

meningkatkan daya beli masyarakat miskin pada masa pandemi Covid-19 di Desa Panaragan dan 

Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam 

perspektif ekonomi islam. 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun 

manfaat-manfaat tersebut adalah: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, informasi serta 

menambah wawasan mengenai bagaimana Analisis Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) dalam Upaya Meningkatkan daya beli Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Panaragan dan Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat). 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang 

menyangkut tentang peningkatan peran pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat 

khususnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi bahwa kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat 

membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan yang terdampak Covid-19 dalam 

memenuhi kebutuhan. 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan yang 

menggunakan akal fikiran agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.16 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu dalam hal realitas 

hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. 

Penelitian bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi 

saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosail tertentu yang bersifat apa adanya.17 Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian 

                                                             
16 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi (Malang: Rineka Cipta, 2005), h. 16. 
17 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 54. 
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yang bersifat eksploratif dan lebih tertuju pada studi kasus.  Metode penelitian kualitiatif juga 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, serta digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, Teknik 

pengumpulan data digunakan secara triansgulasi (gabungan),.18 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk 

menggambarkan suatu fenomena tertentu tanpa memilah atau mencari faktor dan variabel 

tertentu.19 Penelitian deskriptif yang dimaksudkan adalah penelitian yang menggambarkan 

bagaimana efektivitas kebijakan BLT dalam meningkatkan daya beli masyarakat di Desa 

Panaragan dan Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan bersifat 

deskriptif sehingga untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data-data sebagai berikut : 

a. Data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti. 

Data primer didapatkan dari hasil wawancara atau mengisi kuesioner yang sudah disediakan 

oleh peneliti dan dijawab oleh informan yang mewakili populasi, informan telah ditentukan 

sebelumnya,informan dipilih dengan cara sengaja dan sesuai berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya serta menggunakan beberapa orang lain sebagai key informan.20 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data-data yang sudah lebih dulu ada dan dikumpulkan serta 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri.21 Penulis mengambil data-

data yang sudah ada seperti dari badan pusat statistik (BPS), jurnal, artikel, internet dan kantor 

Desa di tempat peneliti mengadakan penelitian dan lainnya yang relevan dengan variabel-

variabel penelitian dapat digunakan sebegai penunjang penelitian. 

Agar dapat memperoleh data primer dalam penelitian ini menggunakan cara survey tatap 

muka serta wawancara kepada aparatur selaku panitia dalam berjalannya kebijakan BLT ini, dan 

kepada masyarakat yang menerima bantuan serta orang lain. Sedangkan untuk mendapatkan data 

sekunder maka peneliti harus  mengumpulkan data yang telah dilaporkan oleh orang lain. 

Sehingga data asli ada di instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan dari suatu objek penelitian. Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu seperti 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya terdiri dari orang (subjek), namun juga objek dan benda alam yang lain.22 Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima BLT di Desa Panaragan dan Tunas Asri 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

b. Sampel 

Sampel merupakan wakil dari populasi yang di ambil dengan menggunakan cara 

tertentu.23 Menurut Suharsimi Ari kunto bahwa untuk sekedar Patokan maka apabila 

subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil setengah atau 50% dari jumlah populasi, 

kemudian jika jumlah subjek lebih besar atau lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 

                                                             
18 Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 24. 
19 Zulganef, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11. 
20Kaelan  M.s, Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat  (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58. 
21 Moh Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis  (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57. 
22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80. 

23 Soeratno  dan Lincollin  Arsyad,  Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Lima  (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2008), h. 83. 
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20-25% atau bisa lebih.24 Melihat jumlah dari populasi objek penelitian yang lebih dari 100 

maka ditetapkan jumlah sampel sebesar 10%.  

c. Teknik sampling 

Teknik sampling merupakan cara pengambilan sampel dari sebuah populasi. Untuk 

menentukan sampel yang tepat dalam penelitian, ada dua teknik sampling yang bisa 

digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

Probability Sampling dan Non probability Sampling. Namun pada penelitian ini teknik yang 

digunakan adalah Non probability Sampling artinya setiap anggota populasi memiliki peluang 

nol. Karena pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu. Ada beberapa macam metode 

Non probability Sampling yaitu sampel kuota (quota sampling),sampel tanpa di sengaja 

(accidental sampling),sampel pertimbangan (purposive sampling,) sampel jenuh (voluntary 

sampling), dan sampel bola salju (snowball sampling). Dari beberapa turunan tersebut maka 

penulis menggunakan teknik purposive sampling atau sampel pertimbangan. Hal yang menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan sampel seperti para aparatur yang terlibat dalam jalannya 

kebijakan BLT, masyarakat yang menerima bantuan namun netral (tidak berpihak kepada 

aparatur), masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan namun tidak mendapat bantuan, 

dan para pedagang di pasar sekitar lokasi penelitian untuk melihat dampak dari alokasi dana 

BLT apakah bisa meningkatkan daya beli masyarakat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang akan di gunakan dalam pengumpulan data baik primer maupun sekunder 

dilakukan dengan suatu penelitian secara seksama, yaitu dengan cara : 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis 

mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data yang dapat dilakukan secara spontan dan 

dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya data yang telah 

dikumpulkan diolah dan di analisis secara deskriptif-kualitatif yakni dengan menyajikan data 

secara terperinci kemudian melakukan interpretasi teoritis sehingga mendapatkan gambaran 

suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.25 

b. Wawancara / interview 

Wawancara merupakan salah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis guna 

mendapatkan data berupa keterangan lisan, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 

informasi.26 agar wawancara efektif,  maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui 

seperti mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara 

serta mengajukan pertanyaan. Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah yang 

menjadi pusat penelitian akan menghasilkan informasi secara langsung dan mendalam sebagai 

data primer. Wawancara mendalam ini di lakukan dengan informan yang dianggap memiliki 

kriteria yang cukup dari yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan 

kepada aparatur, masyarakat sekitar yang tidak menerima bantuan, serta para pedagang di 

pasar sekitar lokasi penelitian. 

c. Kuesioner 

Kuesioner merupakan sebuah metode pengumpulan informasi dengan memberikan 

pertanyaan baik secara terbuka maupun tertutup kepada responden.27 Kuesioner pada 

penelitian ini menggunakan skala pengukuran Guttman yaitu apabila peneliti ingin 

mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu masalah yang ditanyakan seperti “ya” atau 

“tidak”. Apabila  capaian hasil kuesioner mencapai dibawah 50% maka objek dinyatakan 

                                                             
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 21. 
25 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 64. 
26 Ibid., h. 70. 
27 Soeratno dan Lincollin Arsyad, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Lima, h. 112. 
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kurang efektif. Sedangkan jika hasil capaian kuesioner berada diatas 50%-100% maka dapat 

dikatakan  bahwa objek yang diteliti mendekati efektif atau efektif. Untuk penilaian jawaban 

positif diberi skor 1 dan negatif diberi skor 0. Dalam hal ini kuesioner ditujukan kepada 

masyarakat penerima BLT di Desa Panaragan dan Tunas Asri. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah metode pencarian data mengenai catatan, dokumen, 

transkip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data-

data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.28 Dengan adanya dokumentasi 

diharapkan dapat memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan efektivitas 

kebijakan bantuan langsung tunai dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

5. Teknik pengolahan data 

Data yang sebelumnya sudah dikumpulkan kemudian diolah, yang dimaksud dengan 

pengolahan data yaitu dengan menimbang, menyaring, mengatur serta mengklasifikasikan. 

Menimbang serta menyaring data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan benar-benar 

memilih secara hati- hati sebuah data yang relevan, tepat serta berkaitan sesuai dengan masalah 

yang tengah diteliti. Mengatur serta mengklasifikasikan biasa disebut juga dengan 

menggolongkan, menyusun menurut sebuah aturan tertentu.29 Pada umumnya pengolahan data 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemerikasaan data (editing), merupakan kegiatan mengoreksi kembali data-data yang 

terkumpul apakah sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah. 

b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis 

sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah. 

c. Rekomendasi data (reconstructing), merupakan kegiatan menyusun data secara teratur dan 

berulang, sehingga mudah dimengerti. 

d. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan pada urutan masalah.30 

6. Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya proses menganalisis data dapat dimulai dari proses menelaah data secara 

keseluruhan yang  sebelumnya sudah disediakan dari berbagai macam sumber, baik itu 

pengamatan, wawancara ataupun catatan lapangan data yang lainnya.31 

Pada penelitian ini data yang telah di dapat peneliti kemudian dianalisa kembali 

menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yaitu 

pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.32 analisis data bersifat 

deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian dari pengetahuan 

umum tersebut kita harus menilai kejadian yang bersifat khusus, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu peran BLT sebagai program 

bantuan dalam meningkatkan daya beli masyarakat dianalisis dengan berbagai teori yang ada 

serta berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

 

 

                                                             
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,……..………, h. 117. 
29 Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 89. 
30 Abdul Kadir  Muhammad,  Hukum dan Penelitian  (Bandung: Cipta  Aditya  Bakti,  2004) h. 126. 
31 Azhariah Rahman,  Analisis dan interprestasi data kualitatif  serta pemeriksaan keabsahan data (On-Line), tersedia 

di: http://www.academia.edu, (29 September 2020). 
32 Sutopo, Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 

2006), h. 119-120 

http://www.academia.edu/
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I. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir yang  digunakan penulis bertujuan mempermudah pelaksanaan penelitian, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Pandemi Covid-19 

mempengaruhi seluruh 

sektor perekonomian 

Banyak terjadi 

pemutusan hubungan 

kerja karena 

mengurangnya 

permintaan produksi 

meningkatnya angka 

pengangguran yang 

membuat ekonomi 

rumah tangga semakin 

terpuruk 

Banyak sektor 

kecil/UMKM yang tak 

mampu bertahan 

ditengah pandemi 

Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan 

BLT untuk diberikan 

kepada masyarakat  

miskin yang terdampak 

pandemi 

Pemberian dana BLT 

diharapkan dapat 

membantu masyarakat  

dalam meningkatkan 

daya beli 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kemiskinan dan Kebijakan Pengentasannya 

1. Definisi Kemiskinan  

Kemiskinan menurut KBBI berasal dari kata miskin yang memiliki arti tidak berharta, 

serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) atau suatu kondisi dimana seseorang atau 

sekelompok orang secara ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.1 

fenomena ini ditandai dengan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan 

tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh 

perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta 

menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi 

pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok).2 Masalah serta faktor penyebab 

kemiskinan memperluas pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya 

seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya akan tetapi 

kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional.  

Definisi kemiskinan dikaji kembali serta diperluas berdasarkan permasalahan-

permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Definisi 

kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah merupakan salah satu definisi yang 

mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara 

berkembang . Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers 

menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang 

memiliki lima dimensi, yaitu: 

a. Kemiskinan (Proper) 

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep ini tidak hanya berlaku pada masyarakat yang tidak 

memiliki pendapatan namun juga pada masyrakat yang memiliki pendapatan namun tidak 

cukup. 

b. Ketidakberdayaan (Powerless) 

Rendahnya tingkat pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) 

dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam mendapatkan keadilan untuk 

memperolah kehidupan yang layak bagi manusia. 

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat 

Seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan miskin apabila tidak memiliki 

kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana pada saat situasi ini terjadi 

membutuhkan alokasi dana untuk menyelesaikannya. Misalnya, pada situasi rentan bencana 

alam maka kondisi tubuh memerlukan pengobatan yang relatif mahal serta situasi darurat 

lainnya yang membutuhkan biaya untuk penyelesainnya. 

d. Ketergantungan (Dependence)  

Keterbatasan tingkat pendapatan ataupun rendahnya kekuatan sosial dari seseorang atau 

sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap 

pihak lain sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan 

solusi dan penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi 

persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan. 

e. Keterasingan (Isolation)  

Merupakan faktor lokasi yang bisa menyebabkan seseorang atau sekelompok orang 

menjadi miskin. Karena pada umumnya masyarakat yang disebut miskin ini berada didaerah 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Kelima  (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 

1099 
2 Mudrajad Kuncoro, Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan (Yogyakarta: YKPN, 2002), h. 112 
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yang cukup jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau 

sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah 

sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.3 

Dengan demikian dapat difahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang 

selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan  dalam hal memenuhi 

kebutuhan dasar, yaitu seperti ketidakmampuan dalam: 

a. Melakukan kegiatan usaha produktif 

b. Menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi 

c. Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan  

d. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan 

harga diri yang rendah. 

Apabila masyarakat ingin terbebas dari suatu kemiskinan, maka kewajiban utama yang 

harus dilakukan adalah seperti yang tertera diatas. 

2. Teori Kemiskinan 

a. Teori Kotze  

Kotze menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik 

untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-

kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung 

pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak 

ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat 

lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin. 

b. Teori Supriatna  

Supriatna menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi 

bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai 

oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta 

kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa 

disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan 

formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya 

pendidikan informal.4 

3. Bentuk dan Jenis Kemiskinan 

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan 

multidimensional, menurut Suryawati kemiskinan terbagi menjadi 4 bentuk. Adapun keempat 

bentuk kemiskinan tersebut antara lain, yaitu: 

a. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau 

sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan. Sehingga pendapatannya tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. 

Contohnya sebuah keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

b. Kemiskinan Relatif  

Kemiskinan relatif merupakan terjadinya suatu kondisi kemiskinan karena dipengaruhi 

                                                             
3 Rulan Ahmadi, ”Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)”. Jurnal Administrasi 

Publik Vol. 10, No.2 (13 Oktober 2020), h. 12 
4 Yulianto Kadji, Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya (Gorontalo: Guru Besar Kebijakan Publik FEB UNG, 2017), h. 

19. 
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faktor lain seperti pengaruh sebuah kebijakan yang belum menjangkau seluruh daerah 

sehingga terjadi ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Contohnya 

lapangan pekerjaan yang sedikit sehingga pengangguran semakin banyak. 

c. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu pada pola kehidupan 

seseorang seperti sikap, gaya hidup dan orientasi sosial budaya seseorang atau masyrakat yang 

tidak selaras dengan kemajuan masyrakat modern. Contohnya suku Badui yang teguh dengan 

pendiriannya untuk tetap mempertahankan adat istiadat serta menolak kemajuan jaman. 

d. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural merupakan sebuah fenomena kemiskinan yang terjadi bukan 

karna ketidakmampuan masyarakat miskin untuk bekerja atau malas bekerja, melainkan 

karena kesalahan sistem struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang 

memungkinkan rakyat miskin untuk mendapatkan pekerjaan5. Contohnya masyarakat Papua 

yang tidak mendapatkan manfaat dari berdirinya Freeport. 

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah di jelaskan diatas dapat dipahami 

bahwa kemiskinan merupakan  suatu bentuk ketidakberdayaan dan ketidakmampuan yang dapat 

menumbuhkan prilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam 

berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat. Setelah dikenalnya bentuk 

kemiskinan, dikenal pula jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan 

berdasarkan sifatnya adalah: 

a. Kemiskinan Alamiah 

Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang terbentuk akibat adanya kelangkaan 

sumber daya alam serta minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air 

bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. 

b. Kemiskinan Buatan 

Kemiskinan buatan merupakan sebuah kemiskinan yang terjadi akibat sistem 

moderenisasi atau pembangunan tidak merata yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki 

banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara 

merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan 

(developmentalism) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah 

dan buatan. Seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini, dimana kemiskinan terjadi oleh sebab 

alamiah yang pada dasarnya masyarakat tersebut sudah terlahir sebagai kelurga miskin, namum 

yang memperparah keadaan adalah dimana masyarakat tidak mendapat sarana ekonomi secara 

merata. 

4. Program Pengentasan Kemiskinan 

Kemiskinan bukan hanya masalah di Indonesia, tetapi merupakan masalah yang ada di 

dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia pada tahun 1990, lewat laporannya 

World Development Report on Poverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil 

melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga sektor yaitu : 

a. Laju pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif dan padat karya sehingga bisa menciptakan 

lapangan kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat miskin. 

b. Memperbaiki SDM (Pendidikan dan kesehatan) agar mampu menjadi tenaga kerja yang 

terampil. 

c. Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk penduduk miskin yang sama sekali tidak 

                                                             
5 Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan (Jakarta: 

Erlangga, 2003), h. 247. 
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mampu  medapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan 

SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, dan konflik sosial.6 

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan  kemiskinan di Indonesia 

Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, 

yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Melalui Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga 

kelompok (cluster) yaitu sebagai berikut: 

a. Klaster I 

Klaster I merupakan kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan 

dan perlindungan sosial. Tujuan utama diadakannya kebijakan ini adalah untuk pemenuhan 

hak dasar yang ditujukan guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Dalam klaster 

ini ada beberapa program berbasis bantuan dan perlindungan diantaranya yaitu, Program 

Keluarga Harapan (PKH), BNPT Sembako, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres 

Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, diskon listrik dan Bantuan Langsung 

Tunai. 

b. Klaster II 

Klaster II merupakan kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan 

utama diadakannya program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat 

miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari 

kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program 

klaster II ini seperti PNPM Mandiri. 

c. Klaster III 

Klaster III merupakan kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan 

akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan 

kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program 

pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).7 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan dari pemerintah dalam 

menganggulangi masalah kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program 

penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah BLT merupakan 

suatu bentuk bantuan tunai baik bersyarat (conditional cash transfer) ataupun tidak bersyarat 

(unconditional cash transfer).Dari penjabaran diatas BLT masuk pada kriteria klaster I yaitu 

berupa bantuan dan perlindungan sosial. 

5. Tantangan Pengentasan Kemiskinan 

Menurut Rusli Abdullah, setidaknya ada empat tantangan berat yang dihadapi Indonesia 

dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, yakni: 

a. Perlambatan Ekonomi  

Terkait tantangan pertumbuhan ekonomi, dalam beberapa tahun terakhir ini 

pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat. Terakhir pada kw II 2020, ekonomi 

Indonesia anjlok samapi dengan -5,32 persen. Pada 2020, Indef memproyeksikan ekonomi 

Indonesia akan terua menurun. Kondisi tersebut, akan memengaruhi kemampuan pertumbuhan 

ekonomi dalam mengurangi kemiskinan 

b. Sifat Kemiskinan yang Satu Digit (the last mile problem)  

Menurut Rusli, menurunkan angka kemiskinan dari level 20 persen ke 15 persen lebih 

mudah dibandingkan dengan menurunkan angka kemiskinan dari 9 persen ke 8 persen. Pada 

                                                             
6 Tulus T.H Tambunan, Perekonomian Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.131. 
7 TNP2K, Program Penanggulangan Kemiskinan, (On-line) tersedia di:  http://www.tnp2k.go.id/id/ program /sekilas/, 

(diakses pada 1 oktober 2020). 

http://www/
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kemiskinan 20 persen. Hal ini disebabkan perbedaan karakteristik orang-orang yang berada di 

kelompok double digit dan single digit kemiskinan. "Pada level double digit, orang miskin 

yang melekat adalah mereka memiliki level pendidikan yang layak, akses kesehatan bagus, 

namun belum beruntung dalam akses ekonomi. Sehingga kebijakan yang bersifat ke ekonomi 

bisa lebih mudah dalam mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan. Namun tidak pada 

angka kemiskinan satu digit. Penduduk yang berada pada kemiskinan single digit tidak saja 

terbatas aksesnya ke ekonomi, tapi juga kesehatan dan pendidikan 

c. Ketidapastian Global dan Nasional yang Semakin Uncertain.  

Ketidakpastian tersebut sering disebut Black Swan Theory, yaitu peristiwa langka yang 

sulit diprediksi, namun saat terjadi akan berdampak besar dan di luar perkiraan umum. 

"Uncertainty akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional dalam rangka mencapai 

pertumbuhan yang optimal dan inklusif yang berujung pada pengurangan angka kemiskinan”. 

d. Korupsi  

Korupsi membuat alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien dan terkonsentrasi hanya 

pada satu dua kelompok atau entitas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi atau pembangunan 

ekonomi menjadi tidak optimal.8 

6. Definisi Kemiskinan dalam Perspektif Islam 

Secara bahasa miskin berasal dari bahasa arab yang sesungguhnya menyatakan kefakiran 

Fakir/al-faqru adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan kebaikan, 

yang dimaksud dengan kebaikan adalah barang atau sedikit makanan yang berarti membutuhkan  

bantuan  orang lain  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar. Sedangkan menurut Imam Maliki fakir 

adalah seseorang yang mempunyai harta namun hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dalam satu tahun ataupun seseorang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup. 

Maka orang tersebut wajib diberi zakat secukupnya sesuai dengan kebutuhannya. fakir 

didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dikarenakan oleh sebab 

khusus yang syar’i (uzur syar‟i), seperti usia tua dan sakit-sakitan.9 Tetapi dalam Islam 

kemiskinan tidak boleh menjadi penghambat seseorang melakukan kebaikan. Justru Islam 

mengajarkan kepada orang miskin untuk juga mau berinfak meski dalam jumlah yang sedikit, 

jangan sampai orang tidak pernah berbagi semasa hidupnya dengan alasan kemiskinan. 

Dalam Islam, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok bukan sekedar aspek kebutuhan 

materiil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah 

SWT. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam ada 

sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Na’im yaitu: 

 َكادَ اْلفَْقُر أَْن يَُكْوَن كُْفًرا  

Artinya: “ kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran.” 

Meningkatkan kualitas hidup atau berusaha untuk menjauhkan diri dari kemiskinan 

merupakan keharusan bagi setiap muslim agar terhindar dari kekufuran. 

7. Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam 

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang dapat membahayakan ahlak, 

kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam juga memandang kemiskinan sebagai 

musibah atau bencana yang seharusnya tidak hanya di selesaikan dengan cara materi tetapi juga 

memohon perlindungan kepada Allah SWT atas bahaya dan kejahatan yang tersembunyi dari 

musibah tersebut. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Islam menerapkan beberapa sistem 

dengan karakteristik sebagai berikut:  

                                                             
8 Institute for Development of Economics and Finance, Indef Tantangan Penurunan Angka Kemiskinan, (On-Line) 

tersedia di https://www.beritasatu.com/ekonomi/ (diakses pada 17 Desember 2020).  
9 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syari’ah, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016), h. 72. 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/
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a. Berusaha serta giat bekerja 

b. Dilarang menimbun harta 

c. Zakat 

d. Hukum atas waris 

e. Ghanimah atau harta yang diambil alih 

f. Hemat.  

Akan tetapi dari keenam poin yang disebutkan diatas hanya lima yang efektif karena 

ghanimah atau harta yang diambil alih sudah tidak ada lagi. Setelah setiap muslim melakukan 

kewajibannya seperti membayar zakat kepada Amil, maka seorang Amil harus 

mendistribusikannya dengan baik dan amanah sesuai dengan 7 golongan atau kepada yang benar-

benar membutuhkan agar dapat membantu mengentaskan kemiskinan seperti yang tertera pada 

Q.S At-taubah 103 : 

ُرُهْم َوتُزَ  ْيِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم ۗ اِن  ُخْذ ِمْن اَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطه ِ ُ َسِمْيٌع َعِلْيمٌ ﴿التوبة : ك ِ ﴾۰۳۱ َصٰلوتََك سََكٌن ل ُهْم ۗ َوّٰللاه  

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan 

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman 

jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.10  

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat At-taubah ayat 103 menjelaskan bahwa : Ambillah zakat dari 

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan 

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya 

Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwa Allah Maha 

Penerima tobat lagi Maha Penyayang. 

Pada surat At-taubah 103 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang anjuran 

zakat dan diminta untuk mengambil zakat (Amil) karena sesungguhnya zakat dapat membawa 

keberkahan terhadap mereka. Kita juga diminta untuk mendoakan orang yang berzakat karena 

sesungguhnya doa kita membawa ketentraman jiwa bagi mereka. Sesungguhnya Allah mendengar 

dan mengetahui apa yang diperbuat hambanya, dan Allah menerima tobat bagi hambanya yang 

berzakat karena Allah maha pemberi ampun dan maha penyayang. 

B. Konsep Kesejahteraan 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan 

kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.11Kesejahteraan 

dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia 

merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram 

dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang 

menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.12 

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.13 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatkan 

taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih 

baik dari sebelumnya.  

1. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator- indikator kesejahteraan 

                                                             
10 Ibid.,  h. 203. 
11 Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012) h. 146 
12 Anwar Abbas, Bunghatta dan Ekonomi Islam, (Jakarta, Multi Press Indo, 2008) hlm.126 
13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1) 
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yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan 

sejahtera atau tidak.14Berikut ini beberapa indikator kesejateraan masyarakat menurut beberapa 

instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut: 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 

Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran 

rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran 

kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan 

bukan pokok.15 

b. Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin seperti: 

1) luas bangunan peranggota rumah tangga /keluarga kurang dari 8 meter persegi. 

2) Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah. 

3) Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah. 

4) Fasilitas MCK belum tersedia. 

5) Sumber air minum bukan air minum bersih. 

6) Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik. 

7) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang. 

8) Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali. 

9) Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu. 

10) Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga. 

11) Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas/poliklinik. 

12) Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun. 

13) Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah. 

14) Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000. 

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin 

atau tidak sejahtera.16 

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

BKKBN membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat 

kesejahteraan keluarga yaitu: 

1) Tahap Prasejahtera 

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan 

keluarga berencana. 

2) Tahap Sejahtera 1 

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum 

secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti 

kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat 

tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara opersional mereka 

tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berkut: 

a) Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing 

b) Paling kurang satu kali dalam seminggu makan daging/ikan/telur 

c) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu tahun 

                                                             
14 Ibid, Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, h. 148 
15 Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputian Sumberdaya Manusia dan 

Kebudayaan, Laporan Akhir “Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana 

Bagi Masyarakat Miskin (keluarga pra sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera 1/KS1), BAPPENAS, Jakarta: 2010, h. 10 
16 Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan,(On-line) tersedia di: www.bps.go.id, diakses pada (Jum’at 9 April 

2021) 

http://www.bps.go.id/
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d) Luas lantai rumah 8M2 untuk setiap penghuni rumah 

e) Tiga bulan terkahir keluarga dalam keadaan sehat 

f) Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan 

g) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin 

h) Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi. 

3) Tahap Sejahtera 2 

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator 

berikut: 

a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama 

b) Sebagian penghasialan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang 

c) Makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk berkomunikasi 

d) Mengikuti kegiatan masyarakat 

e) Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV dan majalah 

4) Tahap Sejahtera 3 

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator 

sebagai berikut: 

a) Memberikan sumbangan materil secara teratur 

b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan 

5) Tahap Sejahtera 3 Plus 

Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memnuhi semua indikator dari 

keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.17 

Melihat dari kondisi masyarakat Desa Panaragan dan Tunas Asri, indikator kesejahteraan 

yang digunakan peneliti sebagai alat ukur kesejahteraan adalah indikator kesejahteraan menurut 

BPS dikarenakan kriteria miskin yang digunakan BPS leih sesuai dengan keadaan masyarakat 

yang ada pada daerah pedesaan sedangkan kriteria kemiskinan menurut BKKBN lebih tepat 

diterapkan di daerah perkotaan. 

2. Kesejahteran (Falah) dalam Islam 

Istilah falah berasal dari bahasa arab dari kata aflaha-yuflihu yang berarti 

kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaiitu kemuliaan dan kemenangan dalam 

hidup.18 Falah, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, 

dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. 

Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat memberikan dampak yang disebut maslahah. 

Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik dalam material maupun non material, yaitu yang 

mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Al-

Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan 

pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: (1) agama (ad-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), 

(3)keluarga atau keturunan ( nasl), (4) harta atau kekayaan (maal), dan (5) intelek atau akal 

(aql).19 Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak 

terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan 

tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. 

Kesejahteraan dalam islam adalah sebagai berikut: 

a. Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyah 

Kesejahteraan yang paling utama didalam Al-Qur’an adalah menyembah tuhan 

                                                             
17Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Indikator Kemiskinan,(On-line) tersedia di: 

www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/, diakses pada (Jum’at, 12 Mei 2017 Pukul 22:30 WIB) 
18Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) h.2 
19Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Grafindo Persada) h. 62  

http://www.bkkbn.go.id/


20 

 

(Allah), yang mengandung makna bahwa proses kesejahteraan didahului dengan 

pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling 

utama adalah masyarakat yang benar-benar manjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom 

dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang khalik. 

b. Menghilangkan lapar 

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid, bahwa 

yang memberikan makan kepada yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan 

bahwa rizki merupakan pemberian dar Allah SWT. 

c. Menghilangkan rasa takut 

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya 

masyarakat. Jika masih banyak tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan atau 

kriminal lainnya maka dapat di indikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejatera. Selain 

ketentraman lingkungan dibutuhkan juga ketentraman batin yakni dengan cara istiqomah 

dalam keimanan. karena yang memberikan ketenangan yang hakiki hanyalah Allah SWT. 

Komitemen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua 

sumberdaya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus di manfaatan untuk 

mengaktualisasikan “maqashid syari‟ah” diantaranya adalah: 

a. Pemenuhan kebutuhan pokok. 

b. Sumberdaya pendapatan yang terhormat. 

c. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. 

3. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yang setinggi- tingginya bagi kebidupan. Hal 

ini merupakan dasar dan tujuan dari syari’ah Islam sendiri yaitu maslahat al-„ibad 

(kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus cara untuk mendapatkan falah 

(keberuntungan) yang maksimum. Pemenuhan  kebutuhan  yang  diperbolahkan  dalam  Islam  

berkenaan dengankebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya 

berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani. 

Indikator kesejahteraan menurut Islam yaitu kesejahteraan lahiriyah dan kesejahteraan 

batiniyah sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam Qs. Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut: 

ُ الدهارَ  ُ إِلَْيَك ۖ َوََل تَْبغِ َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاه ْنيَا ۖ َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاه  اْْلِخَرةَ ۖ َوََل تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ

َ ََل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ   اْلفََساَد فِي اْْلَْرِضۖ  إِنه َّللاه

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan.20 

Dalam tafsir Ibu Katsir surat Al-Qashas ayat 77 menjelskan bahwa: “gunakanlah harta 

yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu untuk bekal 

ketaatan kepda-Nya dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan diri kepada-Nya yang 

denganya kamu akan memperoleh pahala dunia dan akhirat. 

Pada surat Al-Qashas ayat 77 dan berasrkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa 

                                                             
20 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya,  (Bandung:  Diponogoro, 2011), h. 177.  
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kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah. 

C. Daya Beli Masyarakat 

1. Definisi Daya Beli 

Daya beli yaitu kemampuan seseorang, keluarga atau masyarakat untuk memperoleh suatu 

barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan atau keinginan .21 Daya beli masyarakat ditandai 

dengan meningkat maupun menurun, dimana daya beli meningkat jika lebih tinggi dibandingkan 

periode lalu sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli 

masyarakat daripada periode sebelumnya. 

2. Teori Daya Beli 

Daya beli menurut Putong adalah kemampuan konsumen membeli banyaknya jumlah 

barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat 

pendapatan terentu dan dalam periode tertentu.22 

Daya beli menurut Rahardja adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada 

berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu.23 

Kemampuan daya beli dapat disimpulkan kapasitas konsumen dalam membeli banyaknya 

barang yang di minta disuatu pasar dengan tingkat harga pada pendapatan tertentu dan dalam 

periode waktu tertentu. Konsumen dengan daya beli rendah atau pendapatannya relatif kecil akan 

cenderung mengkonsumsi produk yang relatif murah dengan jumlah yang relatif sedikit agar 

dapat memenuhi kebutuannya, karena sumber dayanya terbatas, maka konsumen golongan ini 

akan cenderung membuat prioritas konsumsi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Sedangkan 

konsumen yang memiliki sumber daya yang besar maka akan tidak terlalu sensitif dengan harga. 

Konsumen akan membeli sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang konsumen inginkan tanpa 

terlalu peduli dengan harganya. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Beli 

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat 

antara lain yaitu : 

a. Tingkat Pendapatan 

Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang 

telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji.Makin tinggi pendapatan seseorang 

makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, 

dan sebaliknya. 

b. Tingkat Pendidikan 

Makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang ingin 

dipenuhinya.Contohnya seorang sarjana lebih membutuhkan computer dibandingkan 

seseorang lulusan sekolah dasar. 

c. Tingkat Kebutuhan 

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Seseorang yang tinggal di kota daya belinya akan 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tinggal di desa. 

d. Kebiasaan Masyarakat 

Di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme didalam 

masyarakat.Penerapan pola hidup ekonomis yaitu dengan  membeli barang dan jasa yang 

benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup. 

e. Harga Barang 

Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun sedangkan jika 

                                                             
21 Ibid., Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Kelima., h. 240. 
22 Ibid., Iskandar Putong, Pengantar Mikro dan Makro, h. 32. 
23 Pratama Rahardja, Mandala Manurung. Pengantar Ilmu ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi (Jakarta: 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2008), h. 24. 
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harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan naik. Hal ini sesuai dengan hukum 

permintaan. 

f. Mode 

Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras di 

pasar sehingga konsumsi bertambah. Dengan demikian mode dapat mempengaruhi 

konsumsi.24 

4. Pengukuran Daya Beli Masyarakat 

Menurut Dr. Supawi Pawenang pengukuran daya beli masyarakat dapat dilakukan 

dengan dua indeks yaitu indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. 

a. Indeks harga konsumen, yaitu suatu pengukuran keseluruhan biaya pembelian produk oleh 

rata-rata konsumen. dimana dalam pengukuran indeks ini perlu memperhatikan beberapa hal 

yaitu harga, kuantitas, tahun dasar, dan tahun pembelian. 

b. Indeks harga produsen, yaitu pengukuran biaya untuk memproduksi barang yang akan 

dibeli konsumen. 

D. Program Bantuan Langsung Tunai 

1. Definisi Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berupa 

bantuan yang di berikan dengan jenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik 

bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk 

masyarakat miskin agar mampu membantu perekonomiannya. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

pertama kali di prakarsai oleh Negara Brazil kemudian disusul oleh Negara lain termasuk 

Indonesia.  

Awal diadakannya kebijakan ini pada tahun 2005 untuk membantu masyarakat yang 

terdampak akibat kenaikan harga BBM. Kemudian pada tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) kembali diluncurkan sesuai dengan peraturan yang ada pada UU Nomor 2 Tahun 2020 

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 yang membahas 

kebijaka keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic corona 

virus disease (COVID-19) serta ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau 

stabilitas sistem keuangan menjadi UU. 25 

2. Tujuan dan Syarat Penerima Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Tujuan diadakannya Bantuan Langsung Tunai adalah untuk meringankan beban ekonomi 

masyarakat yang semakin tinggi akibat adanya wabah covid-19. Seperti yang kita ketahui wabah 

ini menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber mata pencahariannya. Sasaran dari 

penerima kebijakan ini adalah  Rumah Tangga Miakin (RTM) yang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan pokoknya. Serta masyrakat miskin baik yang sudah terdata ataupun belum 

didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun ada kriteria lain yang ditetapkan 

pemerintah yaitu: 

a. Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/ bukan pemilik Kartu Prakerja. 

b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup 

untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); 

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. 

Apabila sebuah keluarga masuk dalam kriteria diatas maka berhak menerima Bantuan 

Langsung Tunai (BLT). 

 

                                                             
24 Supawi Pawenang, Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis (Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA, 

2016) h. 22. 
25 Bappenas, “Panduan Bantuan Langsung Tunai” (On-line) tersedia di https://www.bappenas.go.id/ (diakses pada 2 

oktober 2020). 

https://www.bappenas.go.id/
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3. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Merujuk pada desentralisasi fiskal maka desa dapat menentukan sendiri siapa calon 

penerima BLT selama sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, melaksanakan pendataan 

dilakukan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa 

dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi 

penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan 

Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data 

rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah 

mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta 

penetapan hasil pendataannya: 

a. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, 

kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. 

b. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus 

Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana 

Desa. 

c. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil. 

d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan 

menggunakan formulir pendataan pada Lampiran dua, atau di tingkat dusun dengan 

menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus 

memperhatikan protokol kesehatan. 

Setelah pendataan selesai  maka dilanjutkan dengan proses konsolidasi dan verifikasi data 

yang melalui beberapa tahap yaitu: 

a. Relawan Desa atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau 

dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. 

b. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan 

seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi 

prioritas/ tidak boleh terlewat. 

c. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, 

Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan 

lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan. 

d. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor 

Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi 

pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan 

Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut 

kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke 

Kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk. 

e. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas 

COVID-19 kepada Kepala Desa. 

Apabila verifikasi tahap 1 telah selesai, maka dilanjutkan dengan verifikasi tahap 2 beserta 

penetapan dari hasil pendataan, sebagaimana berikut : 

a. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan 

mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi 

dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. 

b. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar 

keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa 

menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama. 

c. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan 
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kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat tempat 

yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem 

Informasi Desa sebagai media informasi publik. 

d. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa 

bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan 

menyepakati solusinya. 

Setelah data penerima dinyatakan tepat sasaran maka disahkan oleh bupati atau walikota 

namun jika tidak memungkinkan bisa diwakilkan dengan camat. Jika seluruh proses sudah 

berjalan dengan lancar maka masyarakat yang terdata sebagai penerima BLT bisa mengambil 

dana sebesar Rp. 600.000/bulan yang dilakukan selama 3 bulan di kantor desa atau tempat yang 

telah ditentukan. 

E. Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

1. Pengertian efektivitas 

Kata efektivitas menurut KBBI berasal dari kata efektif yang memiliki arti membuahkan 

hasil, adanya pengaruh, terdapat akibat atau efeknya.26 Efektivitas bisa juga diartikan sebagai 

tolak ukur suatu keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.27 Efektivitas adalah tercapainya 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau biasanya disebut dengan tepat sasaran. Adapun 

pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu  organisasi. 

Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah sebagai berikut: 

a. Mahmudi 

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan suatu hubungan yang terjadi antara output 

dengan tujuan, semakin besar angka output terhadap tujuan maka akan semakin efektif pula 

suatu pekerjaan organisasi.28 

b. Ravianto 

Menurut Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, 

sejauh mana orang melakukan kegiatan dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ini 

berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam 

waktu, biaya mau pun mutunya telah sesuai maka dapat dikatakan efektif29 

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil atau tidaknya 

suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan 

mencapai target- target yang ditentukan sebelumnya. 

Penilaian efektivitas dari suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan 

gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian 

efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut. 

2. Ukuran Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  

Suatu tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang 

sebelumnya dibuat dengan hasil nyata yang telah terwujud. Namun, apabila dari hasil pekerjaan 

dan tindakan yang telah dilakukan tidak sesuai sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, 

maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: 

                                                             
26 Ibid., Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Kelima, h. 248. 
27 Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru 

(Surabaya : Mekar, 2008), h. 132. 
28 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2005), h. 92. 
29 Masruri, Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (Padang: Akademia 

Permata, 2014), h. 29. 
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a. Indikator masukan, merupakan langkah awal dari pemerintah dalam melaksanakan program 

BLT seperti sudah siapnya dana yang akan dibagikan. 

b. Indikator proses, merupakan tindak lanjut dari indikator sebelumnya yaitu  sudah tersedianya 

data yang akan menerima BLT. 

c. Indikator Keluaran, merupakan kegiatan penyaluran dana BLT kepada penerima. 

d. Indikator manfaat, merupakan kegiatan menganalisis penggunaan dana oleh masyarakat yang 

menerima dana BLT. 

e. Indikator dampak, merupakan hasil dari kebijakan BLT. Apabila jalannya telah sesuai dengan 

rencana yang dibuat maka kebijakan ini bisa dikatakan efektif.  

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dikatakan efektif apabila semua indikator 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernah ada penelitian atau kajian 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yakni: 

1. Teguh Putra, Arka’a Ahmad Agin, Medinal (2019), dalam jurnalnya yang berjudul: “Analisis 

Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kemiskinan di 

Desa Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang” mengemukakan bahwa: Terdapat pengaruh signifikan 

variable antara Pendidikan, Pengangguran, dan Bantuan Langsung Tunai secara bersama-sama 

terhadap Kemiskinan di Desa Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Hal ini terbukti dengan nilai Fhitung sebesar 65.364, sementara itu nilai Ftabel 2.71 dengan 

demikian Fhitung (65.364) > Ftabel (2.71) keputusannya jelas Ho ditolak dan H1 diterima.30 

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian Teguh Putra, Arka’a 

Ahmad Agin, Medinal adalah peneliti sebelumnya membahas keterkaitan antara pendidikan, 

pengangguran, dan BLT terhadap kemiskinan, sedangkan pada penelitian ini membahas 

bagaimana proses penyaluran dana BLT dalam membantu kemiskinan serta pada penelitian 

terdahulu ini menggunakan metode penelitian kunatitatif yang berbanding terbalik dengan 

penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif . Dari perbedaan tersebut ada 

persamaannya yaitu, hubungan antara dana BLT terhadap kemiskinan. 

2. Mochammad Kautsar Sophan, Sigit Susanto Putro, Musyarofah (2018), dalam jurnalnya yang 

berjudul: “Uji Akurasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat 

Nelayan Pesisir Pengaruh Kenaikan Harga BBM dengan Menggunakan Metode AHP (Analytical 

Hierarchi Process)” mengemukakan bahwa: Dari hasil ujicoba sistem dengan berbagai skenario 

bobot, metode AHP dapat menentukan penerima BLT dengan akurasi 82,143% yaitu 41 calon di 

terima dari 56 calon yang ada. 41 calon yang diterima ini sesuai dengan hasil seleksi manual yang 

dilakukan oleh kecamatan, dengan bobot AHP untuk kriteria pekerjaan sampingan 0.240, jumlah 

tanggungan 0.044, luas tanah 0.068, luas bangunan 0.118 dan tagihan listrik 0.528. Atau 

penyaluran dana BLT sudah cukup baik31. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan 

peneliti dengan penelitian Mochammad Kautsar Sophan, Sigit Susanto Putro, Musyarofah adalah 

lokasi penelitian serta pada penelitian sebelumnya membahas mengenai uji akurasi (tepat sasaran) 

terhadap penerima dana bantuan langsung tunai yang disebabkan kenaikan harga BBM. 

Sedangkan pada penelitian ini disebabkan oleh Covid-19. Namun dari kedua penelitian ini ada 

                                                             
30 Teguh Putra, Arka’a Ahmad Agin, Medinal, Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Bantuan Langsung 

Tunai Terhadap Kemiskinan di Desa Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang, (Pangkal Pinang: STIE-IBEK Management 
Departement, 2019) 

31 Mochammad Kautsar Sophan, Sigit Susanto Putro, Musyarofah, Uji Akurasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) Terhadap Masyarakat Nelayan Pesisir Pengaruh Kenaikan Harga BBM dengan Menggunakan Metode AHP (Analytical 
Hierarchi Process, (Madura: Universitas TrunoJoyo Madura, 2018) 
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kesamaan yaitu membahas mengenai akurasi dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat 

yang membutuhkan. 

3. Rahmayanti (2017), dalam skripsinya yang berjudul: “Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa 

Rimbamelintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir” mengemukakan bahwa: 

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa efektifitas penyaluran dana BLT 

yang diberikan kepada masyarakat miskin kurang efektif, hal tersebut terbukti dari tidak tepatnya 

sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai dan besarnya dana yang didapat tidak sesuai dengan 

tingginya biaya hidup yang dirasakan masyarakat miskin32. Perbedaan antara penelitian yang akan 

dilakukan peneliti dengan penelitian Rahmayanti adalah lokasi penelitian dimana peneliti 

sebelumnya melakukan penelitian di Desa Rimbamelintang Kecamatan Rimba Melintang 

Kabupaten Rokan Hilir. sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Desa Panaragan dan Tunas 

Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Barat. Namun pada penelitian ini 

memiliki kesamaan yaitu membahas efektivitas penyaluran dana BLT. 

4. Tika Kristi Wulandari (2017), dalam jurnalnya yang berjudul: “Evaluasi Proses Kebijakan 

Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Selakau 

Kabupaten Sambas” mengemukakan bahwa: secara umum masyarakat sangat mendukung 

program ini, karena sejak Indonesia merdeka program BLT inilah yang memberikan uang tunai 

secara cuma-cuma dan langsung kepada rakyat miskin tanpa harus bekerja. Namun masyarakat 

juga mengakui bahwa program BLT tidak akan mampu membantu rumah tangga miskin untuk 

meningkatkan taraf hidupnya yang sebenarnya semakin berat sebagai akibat naiknya harga BBM 

bahkan menimbulkan banyak permasalahan seperti munculnya konflik antar warga dalam satu 

Dusun/RT dan memunculkan  budaya miskin di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan antara 

penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian Tika Kristi Wulandari adalah peneliti 

sebelumnya membahas mengevaluasi dampak yang dirasakan masyarakat atas diadakannya 

kebijakan BLT guna membantu perekonomian masyarakat yang kian berat akibat naiknya harga 

BBM. Sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana proses penyaluran dana BLT 

terhadap masyarakat terdampak Covid-19 seperti pemutusan hubungan kerja. Namun dari 

perbedaan yang ada, ada juga kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama mengevaluasi 

dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya kebijakan BLT.33 

5. Anak Agung Dinda Pramisita, Made Suyana Utama (2018), dalam jurnalnya yang berjudul: 

“Efektivitas dan Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk 

Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung” mengemukakan bahwa: Secara keseluruhan 

Bantuan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dapat 

dinyatakan sudah sangat efektif dilakukan. Dilihat dari variabel output yaitu peningkatan 

kebutuhan dasar yang mencapai 77,4 persen dari 93 penduduk lanjut usia di Kecamatan Mengwi. 

Dapat dikatakan Bantuan Sosial Lanjut Usia ini dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar 

penduduk lanjut usia disana. Dengan adanya bantuan sosial ini, kesejahteraan penduduk lanjut 

usia di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mengalami peningkatan. Beberapa jurnal juga 

menyatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sudah efektif dilaksanakan.34 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian anak dan made adalah dimana tujuan bansos 

                                                             
32 Rahmayanti, Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Miskin di Desa Rimbamelintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, (Riau: Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif  Kasim, 2017) 

33 Tika Kristi Wulandari , Evaluasi Proses Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bantuan Langsung 

Tunai di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas (Pontianak: Universitas Tanjung Pura, 2017) 
34 Anak Agung Dinda Pramisita, Made Suyana Utama, Efektivitas dan Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung (Bali: Universitas Udayana, 2018) 
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untuk lansia sedangkan pada penelitian ini untuk masyarakat miskin yang terdampak wabah 

Covid-19. Namun sama sama membahas efektivitas bansos dalam membantu memenuhi 

kebutuhan (daya beli). 
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