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ABSTRAK 

 

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi 

manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus 

dilakukan secara benar, mencakup berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat kepemilikan aset, 

pendapatan, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pada 

Masyarakat Desa Negara Batin serta bagaimana pandangan ekonomi 

Islam mengenai tingkat kemiskinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh tingkat kepemilikan aset, pendapatan, dan 

pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pada Masyarakat Desa 

Negara Batin dan pandangan ekonomi Islam mengenai tingkat 

kemiskinan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang 

digunakan merupakan data primer dengan cara membagikan 

kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik accidental sampling. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang diolah 

menggunakan SPSS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 

aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Variabel pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan. Sedangkan variabel pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Dalam pandangan Islam menganjurkan 

umatnya agar tidak bermalas-malasan serta agar seorang muslim mau 

bekerja. Allah mengajarkan muslim agar tetap optimis dalam berusaha 

mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktifitas, dan 

meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental menghadapi kondisi 

yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.  

Kata kunci: kepemilikan aset, pendapatan, pendidikan, tingkat 

kemiskinan. 
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MOTTO 

 

                             

 

“Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia 

kehendaki dan menyempitkan-Nya; Sesungguhnya dia Maha 

mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.” 

(Q.S. Al-Israa’ [17]: 30). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mempermudahkan dan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami makna judul proposal ini 

yaitu: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi pada Masyarakat Desa Negara Batin Kecamatan 

Jabung Kabupaten Lampung Timur). Serta untuk 

memberikan penjelasan tentang pengertian judul proposal ini, 

maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat kata-kata 

istilah yang terdapat dalam proposal ini, yaitu: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan atau perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab 

duduk perkaranya, dan sebagainya).
1
 

2. Faktor Adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut atau 

menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 

Penyebab, menurut kamus umum Bahasa Indonesia 

adalah yang menyebabkan.
2
 

3. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
3
 

4. Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan 

yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan 

akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

ekonomi dengan cara-cara yang Islami.
4
 

                                                           
1Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 243. 
2Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 

ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 312. 
3 Nurul Huda, et al, Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Pranadamedia 

Group, 2015), 23. 
4 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Ekonomi 

Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 17. 
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Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud dari 

judul skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahasa 

tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kemiskinan Masyarakat Desa Negara Batin Kecamatan 

Jabung Kabupaten Lampung Timur menurut perspektif 

Ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi 

manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan 

usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya 

dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan 

kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial 

yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah 

menjadi perhatian dunia dan masalah tersebut ada di semua 

negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda.
5
 

Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus 

dilakukan secara benar, mencakup berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. 

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap 

masyarakat yang saling berkaitan. Hal ini pemerintah 

Indonesia belum mampu menghadapi atau menyelesaikan 

permasalahan tersebut, melainkan hanya dikurangi jumlah dan 

diminimalkan derita masyarakat miskin, demikian halnya 

dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat dalam 

konteks agama sebenarnya sudah sangat jelas. Dalam Islam 

dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai 

miskin dan mereka yang masuk golongan fakir, orang miskin 

adalah mereka yang tidak memiliki potensi untuk memenuhi 

kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara orang fakir 

                                                           
5 Nunung Nurwati, Kemiskinan :Model Pengukuran, Permasalahan Dan  

Alternatif Kebijakan, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, (Januari 

2008), 1. 



 
 

 

3 

adalah mereka yang memiliki potensi yang belum 

direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kemiskinan 

adalah sebagai berikut: 

                       

                  

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan 

haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang 

yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-

orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah 

orang-orang beruntung.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 38) 

                   

             

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 

Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak 

menganjurkan memberi makan orang miskin.” (Q.S. Al-

Ma’un [107]: 1-3) 

Makna dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa 

harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja 

diantara kamu. Dalam ayat tersebut disebutkan kelompok 

tertentu, seperti anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. 

Surah ini memberikan gambaran tentang orang-orang yang 

tidak mau membayar zakat, tidak membantu fakir miskin, 

membenci anak-anak yatim, punya cukup harta tapi tidak 

memiliki kepedulian sosial. Karena tidak memikirkan nasib 

masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan berkekurangan, 

yang sejatinya sangat memerlukan bantuan tersebut. Maka, 

orang-orang seperti ini dikategorikan sebagai pendusta agama. 
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Adapun jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Lampung sebagaimana terlihat pada tabel 2: 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Miskin 

Wilayah 
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 

2019 2018 2017 2016 

Lampung Barat 39.05 40.62 42.71 44.9 

Tanggamus 71.9 73.77 77.53 81.34 

Lampung Selatan 144.44 148.53 150.11 158.38 

Lampung Timur 158.9 162.94 167.64 172.61 

Lampung Tengah 153.84 160.12 162.38 165.67 

Lampung Utara 122.65 128.02 131.78 139.5 

Way Kanan 58.72 60.16 62 63.64 

Tulang Bawang 42.06 43.1 44.31 44.26 

Pesawaran 67.36 70.14 71.64 74.45 

Pringsewu 40.55 41.63 44.41 45.72 

Mesuji 14.94 15.01 15.16 15.74 

Tulang Bawang Barat 21.14 21.93 21.77 22.39 

Pesisir Barat 22.38 22.98 23.76 24.2 

Bandar Lampung 91.24 93.04 100.5 100.54 

Metro 14.49 15.06 16.06 16.26 

Provinsi Lampung 1063.66 1097.05 1131.73 1169.6 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. 

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa jumlah 

penduduk miskin provinsi Lampung mengalami penurunan 

yang signifikan, selama tahun 2016 sampai 2019 jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami penurunan, 

namun dilihat dari tahun 2016-2019 jumlah penduduk miskin 
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yang tertinggi adalah Kabupaten Lampung Timur mencapai 

158.9 ribu jiwa. 

Faktanya, masih tingginya jumlah penduduk miskin 

maupun persentase kemiskinan di daerah menunjukan bahwa 

penanganan yang dilaksanakan pemerintah untuk masyarakat 

miskin belum mampu untuk menjangkaunya sehingga 

penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara 

menyeluruh, yang berarti menyangkut seluruh penyebab 

kemiskinan. Berikut merupakan tingkat kemiskinan di desa 

Negara Batin: 

Tabel 2 

Tingkat Kemiskinan di Desa Negara Batin 

Kecamatan Jabung 

Lokasi 

(dusun) 

Kaya Menengah Miskin Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Dusun I 30 325 418 773 

Dusun II 25 300 659 984 

Dusun III 25 384 410 819 

Dusun IV 18 284 498 800 

Dusun V 23 368 473 864 

Dusun VI 20 412 452 884 

Dusun VII 8 349 371 728 

Dusun VIII 14 267 241 522 

Dusun IX 15 239 256 510 

Dusun X 0 124 189 313 

Jumlah 178 3052 3967 7197 

Sumber: Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur, 

2021. 
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Desa Negara Batin merupakan desa yang terletak di 

Kecamatan Jabung kabupaten Lampung Timur. Desa Negara 

Batin adalah desa yang memiliki penduduk terbanyak dari 

semua desa yang ada di Kecamatan Jabung. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari BPS Kecamatan Jabung, diketahui bahwa 

jumlah penduduk di Desa Negara Batin tiap tahunnya selalu 

bertambah, pada tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 7157 

jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 7179 jiwa. Masih tingginya 

angka kemiskinan di Desa Negara Batin membuat desa ini 

terus dilanda permasalahan kemiskinan. Seperti tidak 

berusaha untuk bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan 

pendapatan yang masih tergolong rendah.  

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran 

kemiskinan (vicious circleof poverty) dari Nurkse. Adanya 

keterbelakangan dan ketertinggalan SDM, ketidaksempurnaan 

pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan 

rendahnya pendapatan yang diterima yang akan berdampak 

pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada 

rendahnya akumulasi modal sehingga penciptaan lapangan 

pekerjaan rendah.
6
 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

kemiskinan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung 

kabupaten Lampung Timur, salah satunya yaitu tidak 

mempunyai kemampuan dalam pemilikan aset. Kondisi 

anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam 

proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan dalam 

pemilikan aset maupun kualitas faktor produksi yang 

memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil 

proses pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat 

tidak ikut serta dalam proses pembangunan antara lain karena 

faktor alamiah di samping faktor tidak alamiah. Sering kali 

ditemukan fakta, bukan masyarakat tertentu yang tidak mau 

                                                           
6 Zamzam, “Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Desa 

Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru” (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 

2018).  
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berupaya untuk maju dan berparsitipasi dalam pembangunan, 

tetapi ada faktor penghalang yang menjadi penyebabnya. Ada 

prosedur berbelit yang harus diterima masyarakat kelas bawah 

untuk maju. Memang hal ini sangat memprihatinkan, sehingga 

ada anggapan yang menyatakan bahwa golongan masyarakat 

yang kaya semakin kaya dan golongan masyarakat yang 

miskin semakin miskin.
7
 

Faktor kedua yang mempengaruhi kemiskinan adalah 

pendidikan karena pendidikan memberikan kemampuan untuk 

berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Secara 

teoritis, semakin tinggi pengetahuan atau semakin tinggi 

pendidikan maka semakin tinggi kemampuan orang untuk 

berpikir, semakin baik kemampuan untuk melakukan sesuatu, 

semakin tinggi kemampuan untuk memecahkan masalah. 

Semakin lama seseorang belajar, semakin banyak 

pengetahuan yang diperoleh sehingga orang akan lebih 

rasional dalam melihat dan memahami masalah serta mencari 

solusi atau melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah. 

Pendidikan memungkinkan orang untuk mencapai kinerja 

yang lebih baik dalam berbagai kegiatan termasuk produksi 

dan mencapai pendapatan yang lebih tinggi. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah pendapatan 

karena pendapatan merupakan salah satu indikator dari 

kemiskinan. Rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh 

masyarakat akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan 

hidupnya, sehingga dapat dikatakan seseorang dengan 

pendapatan yang rendah disebut masyarakat miskin. Sehingga 

dapat diyakini bahwa terdapat pengaruh langsung antara 

pendapatan dengan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hasan dan Qubria menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat pendapatan perkapita, maka rendah tingkat 

kemiskinan atau dengan kata lain negara-negara dengan 

                                                           
7 Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen dan Een N. Walewangko,  

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di 

Sulawesi Utara” Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol. 19 No.7 

(2018). 
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tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi cenderung 

mempuyai tingkat kemiskinan yang rendah di bandingkan 

negara-negara yang tingkat pendapatan perkapitanya lebih 

rendah. Menurut hasil 1% kenaikan pendapatan perkapita 

akan mengurangi kemiskinan 1,6%.
8
  

Sebenaranya bila ditinjau dari perspektif ekonomi 

Islam, tentang kondisi kemiskinan, dimana ada orang yang 

diberikan rizki lapang (kaya) ada pula kondisi sempit (miskin) 

seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an: 

                        

    

“Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rizki kepada 

siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan-Nya; 

sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan 

hamba-hambah-Nya.” (Q.S. Al-Israa’[17]: 30). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan 

perolehan harta yang berbeda antara umat manusia. Ungkapan 

ini menjelaskan adanya si kaya dan si miskin atau lapang 

dengan sempit, adanya batasan antara si kaya dengan si 

miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi 

dimasyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tentu saja 

batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu mencari 

kesempatan kerja, memiliki skill atau keterampilan, mau 

bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang 

seperti inilah yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah 

SWT. 

Berdasarkan masalah di atas peneliti ingin 

mengetahui apakah tingkat kepemilikan aset, pendidikan dan 

pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Desa 

                                                           
8 Tulus T.H. Tambunan,  Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga 

Jokowi,  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 108. 
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Negara Batin Kecamatan Jabung kabupaten Lampung Timur. 

Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada 

Masyarakat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung 

Kabupaten Lampung Timur).” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti 

mengenai faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya 

tingkat kepemilikan aset, pendidikan dan pendapatan. Alasan 

penelitian ini dibatasi agar lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari yang dipersoalkan dan juga dapat mencapai 

sararan yang diharapkan. Penelitian ini terkhususnya pada 

faktor-faktor yang mempegaruhi tingkat kemiskinan pada 

Masyarakat Desa Negara Batin. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, 

maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh tingkat kepemilikan aset terhadap 

tingkat kemiskinan pada Masyarakat Desa Negara Batin?  

2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat 

kemiskinan pada Masyarakat Desa Negara Batin?  

3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap tingkat 

kemiskinan pada Masyarakat Desa Negara Batin? 

4. Bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai tingkat 

kemiskinan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepemilikan aset 

terhadap tingkat kemiskinan pada Masyarakat Desa 

Negara Batin. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat 

kemiskinan pada Masyarakat Desa Negara Batin. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap tingkat 

kemiskinan pada Masyarakat Desa Negara Batin. 

4. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai 

tingkat kemiskinan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Diharapkan hasil penelitian ini menambah 

wawasan keilmuan ekonomi khususnya ekonomi 

pembangunan yang di tinjau dari perspektif ekonomi 

Islam. Serta manfaat bagi ilmu pengetahuan untuk 

melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan 

mengungkap secara empiris faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

2. Secara Praktis  

Untuk pengambil kebijakan penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan Informasi yang berguna 

berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Desa Negara 

Batin sehingga dapat di gunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan pilihan strategi pengambilan kebijakan. 

  

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya 

untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode 
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analisis data yang digunakan dalam pengolahan data, maka 

penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait 

dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran dengan 

harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah 

dipahami.  

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Festuka Islambay, 

H. Hasan Aedy, dan La Tondi dalam jurnalnya yang 

berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa, 1) Kepemilikan faktor produksi, 

sebagian besar responden tidak memiliki faktor produksi 

berupa tanah, modal ataupun keahlian. 2) Faktor 

Pendidikan, sebagian besar responden memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah yaitu pada tingkat SD dan SMP, 

adapun pada tingkat SMA jumlahnya hanya sebagian 

kecil. 3) Faktor Produktivitas, walaupun ada beberapa 

yang memiliki produktivitas cukup tinggi di karenakan 

memiliki pendapatan yang tinggi dan tetap setiap 

bulannya, namun sebagian besar responden memiliki 

produktivitas yang rendah. 4) Faktor Pandangan hidup, 

sebagian besar responden memiliki pandangan hidup yang 

kurang baik yaitu kurang memiliki cita-cita dan meyakini 

bahwa menjadi miskin adalah takdir, sehingga 

menjadikan mereka kurang berusaha.
9
 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. 

Festuka Islambay, H. Hasan Aedy, dan La Tondi. 

Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

                                                           
9 Muh. Festuka Islambay, et al, “Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan Di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan” Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7 No. 2 (2018) 
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faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan 

dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara 

dan menyebar kuisoner. Adapun perbedaaannya yaitu 

lokasi penelitian berada pada tingkatan Kecamatan 

sedangkan penulis mengambil lokasi sampel pada 

tingkatan Desa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Adi Wibowo dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan 

Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 1) pembiayaan pendidikan 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil 

perhitungan tersebut tidak sesuai dengan teori dan 

kerangka berpikir yang dikembangkan didalam 

penelitiannya. Pembiayaan pendidikan bertujuan untuk 

memperlancar dan meratakan proses penyelenggaraan 

pendidikan. Hal tersebut akan mempermudah upaya 

peningkatan sumberdaya manusia yang dapat menurunkan 

tingkat kemiskinan. Dengan demikian,semakin tingginya 

pembiayaan pendidikan maka tingkat kemiskinan akan 

semakin rendah. 2) Tingkat pendidikan berpengaruh 

negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil perhitungan 

tersebut telah sesuai dengan teori dan kerangka berpikir 

yang dikembangkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

yang dimiliki oleh masyarakat maka kompetensi yang 

dimiliki oleh masyarakat tersebut akan semakin tinggi. 

Hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat pendapatan 

masyarakat. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi maka 

masyarakat dapat terhindar dari kemiskinan. Sehingga 

semakin banyak masyarakat yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi maka akan semakin sedikit jumlah 

masyarakat miskin disuatu wilayah. 3) Pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat 

kemiskinan. Hal ini telah sesuai dengan teori dan 

kerangka berpikir yang dikembangkan. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan pertambahan output atau pendapatan 
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perkapita suatu negaraatau wilayah. Dengan naiknya 

pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa 

pertambahan pendapatan masyarakat dari tahun 

sebelumnya juga meningkat. Apabila pendapatan 

masyarakat bertambah makadapat diperkirakan 

masyarakat akan terbebes dari kemiskinan. Sehingga 

ketika pertumbuhan ekonomi naik maka tingkat 

kemiskinan akan turun.
10

 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian 

Adi Wibowo Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kemiskinan. Namun yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian Dian Adi Wibowo yaitu metode 

pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa 

laporan dukumentasi yang bersumber dari BPS. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elvira Handayani Jacobus, 

Paulus Kindangen dan Een N. Walewangko dalam 

jurnalnya yang berjudul, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi 

Utara”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pendidikan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan 

rumah tangga. Hasil ini sesuai dengan teori yang 

menyatakan adanya hubungan negatif antara pendidikan 

dan kemiskinan rumah tangga. Artinya apabila pendidikan 

mengalami kenaikan akan menekan kenaikan kemiskinan 

rumah tangga. 2) Kesehatan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. Hasil ini 

sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan 

negatif antara kesehatan dan kemiskinan rumah tangga. 

Artinya, apabila tingkat kesehatan meningkat akan 

menurunkan angka kemiskinan rumah tangga. 3) 

Kepemilikan aset berpengaruh positif signifikan terhadap 

                                                           
10 Dian Adi Wibowo, “Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Tingkat 

Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah” Jurnal 

Economia, Vol. 10 No. 2 (2014). 
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kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori akan tetapi 

signifikan secara statistik.
11

 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen dan Een N. 

Walewangko yaitu menggunkan faktor pendidikan dan 

kepemilikan aset sebagai faktor-faktor penyebab tingkat 

kemiskinan. Adapun perbedaan penelitian dalam 

penelitian ini yaitu jumlah sempel menggukan tiga 

kabupaten, sedangkan penulis mengambil lokasi sampel 

pada tingkatan Desa. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari 

penelitian yang memberikan peyunjuk mengenai pokok-pokok 

yang akan dibahas dalam peneelitiaan. Sistematika penulisan 

ini terdiri dari tiga penelitian bagian awal, isi, dan akhir, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan. 

Penegasan judul, membahas tentang latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Pada bab kedua membahas landasan teori, kerangka 

berpikir dan hipotesis. Dalam bab ini akan menyajikan teori-

teori yang akan digunakan sebagai pedoman dalam 

menganalisis permasalahan yang dihadapi dan hipotesis. 

 

 

                                                           
11 Jacobus, Paulus Kindangen dan Een N. Walewangko,  “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara”. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga membahas mengenai metode 

penelitian. Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, 

sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. Seperti deskripsi objek penelitian, hasil olah 

data, dan pembahasan dan analisis. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab kelima berisi tentang penutup yaitu 

mengenai simpulan hasil penelitian dan pembahasan serta 

rekomendasi yang akan disampaikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Kemiskinan  

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, 

dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun 

sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
12

 

Kemiskinan di pahami sebagai keadaan 

kekurangan uang dan barang untuk menjamin 

kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan 

merupakan suatu fenomena multiface atau 

multidimensional.
13

 Kemiskinan itu bersifat 

multidimensional. Artinya, kebutuhan manusia itu 

bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki 

banyak aspek. Kemiskinan adalah masalah 

multidimensional, tidak hanya masalah ekonomi saja 

namun juga menyangkut masalah sosial, budaya, dan 

politik. Karena sifatnya yang multidimensional, maka 

kemiskinan juga memerlukan solusi yang 

multidimensional pula.
14

 

Masalah kemiskinan yang melanda negara-negara 

Muslim adalah masalah kemiskinan materi pada sebagian 

                                                           
12 M. Alhudori, “Pengaruh  IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap 

Penduduk Miskin di Provinsi Jambi” Jurnal of Economics and Business, Vol. 1 No.1 

(2017), 117. 
13Chriswardani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara 

Multidimensional” JMPK, Vol. 08 No.03 (2005): 122. 
14 Ike Roso Wulandari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan 

Rumahtangga di Kota Kendati Tahun 2014” Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 

Vol. 1 No. 1 (2016): 112. 
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penduduknya. 
15

 Sedangkan pendapat Poerdamawinta 

kemiskinan secara ekonomi yaitu keadaan serba 

kekurangan.
16

 Koncoro mengungkapkan kemiskinan 

diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan standar minimum.
17

 

Sedangkan Moeis, mendefenisikan kemiskinan 

sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk 

mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis 

kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal 

yang produktif atau asets (misalnya tanah, perumahan, 

peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber 

keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat 

digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan 

sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; 

pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi 

yang berguna.
18

  

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar 

miskin yang artinya tidak berharta-benda. Dalam 

pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat 

dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan 

baik secara individu, keluarga, maupun kelompok 

sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya 

permasalahan sosial yang lain.
19

 

 

 

 

 

                                                           
15 Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum dan Bisnis Syari’ah, (Yogyakarta: 

Teras,2011), 44. 
16 WJS. Poerdamawinta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), 652. 
17 Mudrajat Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan 

Kebijakan (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), 107. 
18 Moeis, Kemiskinan dan Pemerataan, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 

2009), 67-89 
19 Ibid., 95. 
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2. Macam-macam Kemiskinan  

Kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam 

beberapa kelompok sesuai dengan pemahaman atas 

kondisi kemiskinan yang dihadapi, yaitu:
20

 

a. Kemiskinan absolut, kemiskinan yang terjadi bila 

seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat 

pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah 

suatu batas minimal tertentu untuk dapat hidup layak 

sebagai manusia. Batas tersebut disebut garis 

kemiskinan.  

b. Kemiskinan relatif, kemiskinan yang terjadi jika 

seseorang, sekeluarga, atau masyarakat yang 

tingkat pendapatannya atau pengeluarannya relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau 

pengeluaran masyarakat sekitarnya.  

c. Kemiskinan Kronis (chronic) atau struktural, 

kemiskinan ini terjadi jika kondisi kemiskinan ini 

yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang 

lama.  

d. Kemiskinan sementara (transitory) atau accidental, 

kemiskinan ini terjadi akibat adanya perubahan atau 

“shock‟ yang mengakibatkan seseorang atau 

sekeluarga atau masyarakat berubah dari tidak miskin 

menjadi miskin.  

e. Kemiskinan masal, terjadi jika sebagaian besar dari 

masyarakat mengalami kemiskinan.  

f. Kemiskinan individual, yaitu kemiskinan yang terjadi 

jika hanya beberapa orang atau sebagian kecil 

masyarakat yang mengalami kemiskinan.  

Menurut Widodo, Kemiskinan paling tidak 

memiliki tiga dimensi, yaitu:
21

 

                                                           
20 Krisnamurthi, “Analisis Diskriminan Untuk Menentukan Indikator Gari 

Kemiskinan” Jurnal Gizi dan Pangan, (2008): 97. 
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a. Kemiskinan politik.  

Kemiskinan politik memfokuskan pada 

derajat akses terhadap kekuasaan (power).Yang 

dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan sistem 

sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya 

untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan 

sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya. 

b. Kemiskinan sosial.  

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena 

kekurangan jaringan sosial dan struktur yang 

mendukung untuk mendapat kesempatan agar 

produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain 

kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan 

adanya faktor-faktor menghambat yang mencegah dan 

menghalangi seseorang untuk memanfaatkan 

kesempatan yang tersedia.  

c. Kemiskinan Ekonomi  

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan 

kekurangan sumber daya (resources) yang digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. 

Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan 

menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia 

pada kelompok ini dan membandingkannya dengan 

ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud 

dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang 

luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, 

dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan, tetapi perlu 

mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

                                                                                                                      
21 Widodo, Makalah Pengantar Ilmu Politik “Kemiskinan Menjadi Akar 

Maraknya Anak Jalanan” (Jakarta: UIN, 2006),  6-9. 
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3. Faktor–Faktor Kemiskinan  

Akar kemiskinan dapat dibedakan dua macam, 

Pertama kemiskinan alamiah, Kedua kemiskinan buatan.
22

 

a. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang timbul 

akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya 

atau tingkat perkembangan teknologi yang rendah. 

Maksudnya menyebabkan faktor-foktor kemiskinan 

pada masyarakat secara alami memang ada. Mungkin 

saja dalam keadaan alamiah tersebut yang lebih 

miskin dari yang lain.  

b. Kemiskinan buatan, yakni kemiskinan kemiskinan 

yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat 

membuat anggota masyarakat tidak menguasai sarana 

ekonomi dan fasilitas-fasilias secara merata.  

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro sebagai 

berikut:
23

 

a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya 

ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang 

menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, 

penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam 

jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.  

b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber 

daya manusia karena kualitas sumber daya manusia 

yang rendah berarti produktivitas juga rendah, 

upahnya pun rendah. Kemiskinan muncul disebabkan 

perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab 

kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan (vicious circle of poverty) yang 

digambarkan pada. Adanya ketidaksempurnaan pasar, 

keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal 

menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya 

                                                           
22 Widiastuti, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di 

Indonesia, (Jakarta, Grasindo, 2005),  56. 
23 Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum dan Bisnis Syari’ah, (Yogyakarta: 

Teras,2011), 120. 
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produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan 

yang diterima. Rendahnya pendapatan akan 

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, 

rendahnya investasi akan berakibat pada 

keterbelakangan dan seterusnya.  

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang 

masuk kedalam kategori miskin. Namun, menurut World 

Bank setidaknya ada tiga faktor utama penyebab 

kemiskinan, yaitu:
24

 

a. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, 

pakaian, kesehatan dan pendidikan.  

b. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan 

kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat.  

c. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan 

ketidakmampuan menanggulanginya.  

Berdasarkan faktor penyebab kemiskinan tersebut, 

memberikan informasi bahwa faktor penyebab tersebut, 

berguna untuk dapat memulai darimana sumbernya 

kemiskinan itu terjadi, seperti kemiskinan alamia karena 

sumber daya manusianya terbatas begitu juga 

teknologinya juga terbatas, sedangkan kemiskinan buatan 

karena sumber daya yang lemah dari manusia itu untuk 

berusaha sehingga menyebabkan menjadi terbatas 

perkembangan ekonominya dalam masyarakat, untuk itu 

dapat menyelesaikannya dengan perlahan-lahan dan sesuai 

faktor penyebabnya. 

4. Ukuran Kemiskinan 

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan 

memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun 

demikian, ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umum 

                                                           
24 Widiastuti, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di 

Indonesia, (Jakarta, Grasindo, 2005), h. 90 
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digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan 

relative yaitu :  

a. Kemiskinan Absolut  

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan 

dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. 

Perkiraan kebutuhan hanya di batasi pada kebutuhan 

pokok atau kebutuhan dasar minimum yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara 

baik. Berdasarkan kebutuhan pokok minimum seperti: 

pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan 

pendidikan yang diperlukan. 
25

 

Menurut Todaro, konsep ini dimaksudkan 

untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap 

makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin 

kelangsungan hidup. 

b. Kemiskinan Relatif  

Orang yang sudah mempunyai tingkat 

pendapatan bisa dikatakan dapat memenuhi 

kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak 

miskin. Ada ahli yang berpendapat bahwa walupun 

pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar 

minimum tetapi masih jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan keadaan masyarakat di 

sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam 

keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih 

banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada 

lingkungan orang yang bersangkutan.  

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan 

akan mengalami perubahan bila tingkat hidup 

masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan 

                                                           
25 Candra Mustika, Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap 

Kemiskinan di Indonesia periode 1990-2008, Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.1, 

No.4 Oktober 2011,  4. 
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perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep 

kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga 

kemiskinan akan selalu ada.
26

  

Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling 

mudah untuk di amati, diukur, dan diperbandingkan. Ada 

beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang 

dikembangkan di Indonesia, yaitu: 

a. Biro Pusat Statistik: tingkat kemiskinan didasarkan 

pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 

kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 

jenis komoditi yang dianggap mewakili pola 

konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), 

dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi 

makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak 

dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). 

Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk 

susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat 

kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status 

fisiologis penduduk.  

b. Sayogyo: tingkat kemiskinan didasarkan jumlah 

rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan 

dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per 

tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. 

Daerah pedesaan:  

1) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil 

daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per 

tahun. 

2) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih 

kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang 

per tahun.  

                                                           
26 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(YKPN,Yogyakarta), 2004, 240. 
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1) Paling miskin : bila pengeluaran keluarga 

lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras 

per orang per tahun.  

   Daerah perkotaan:  

1) Miskin : bila pengeluaran keluarga lebih kecil 

daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per 

tahun.  

2) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih 

kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang 

per tahun.  

3) Paling miskin : bila pengeluaran keluarga lebih 

kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang 

per tahun.  

c. Bank Dunia : Bank Dunia mengukur garis kemiskinan 

berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari 

US $1 per hari (setara Rp8.500 per hari)  

d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN): mengukur kemiskinan berdasarkan 

kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga 

Sejahterara I (KS 1). Kri teria Keluarga Pra 

KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan 

untuk menjalankan perintah agama dengan baik, 

minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari 

satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah 

bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas 

bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu 

keluarga yang tidak berkemampuan untuk 

melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal 

satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, 

membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas 

lantai rumah 8 m2 per anggota keluarga, tidak ada 

anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang 

butahuruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 

tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga 
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mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak 

ada yang sakit selama tiga bulan.
27

 

Ukuran kemiskinan lainnya yaitu melalui indeks 

kemiskinan manusia (Human Poverty Indeks-HPI). 

Kemiskinan diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama 

yaitu : (1) kehidupan (lebih dari 30% penduduk Negara 

kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 

tahun), (2) pendidikan dasar (diukur olehpresentase 

penduduk dewasa yang buta huruf), serta (3) keseluruhan 

ketetapan ekonomi (diukur oleh presentase penduduk 

yang tidak memilki akses terhadap pelayan kesehatan dan 

air bersih ditambah presentase anak-anak di bawah usia 5 

tahun yang kekurangan berat badan).
28

 

5. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan  

a. Kepemilikan aset 

Aset dapat diartikan sebagai sumber daya 

ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat 

dan mempunyai manfaat ekonomi sosial serta dapat 

diukur dalam satuan uang. Menurut Syamsul Amar, 

kemiskinan relatif terlihat dari ketimpangan pemilikan 

aset produksi terutama tanah sebagai lahan pertanian 

dan ketimpangan distribusi pendapatan antar 

kelompok masyarakat. Meratanya distribusi 

penguasaan lahan akan sangat berpengaruh terhadap 

distribusi pendapatan masyarakat, karena lahan adalah 

faktor produksi utama bagi masyarakat dalam 

menciptakan pendapatan keluarga.
29

 

Rendahnya tingkat kepemilikan aset 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

                                                           
27 Chriswardani Suryawati, Memahami KemiskinanSecara 

Multidimensional, JMPK Vol. 08 No.03 (September 2005),  124. 
28 Michael P Todaro dan stephen C Smith, Pembagunan Ekonomi, Edisi 

Kesembilan Jilid satu, (Jakarta: Erlangga,  2006), 247 
29 Yufi Halimah Sa’diyah dan Fitrie Arianti, “Analisis Kemiskinan Rumah 

Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang” Diponegoro Journal Of Economics, Vol. 1 No. 1 (2012). 
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kemiskinan. Kepemikan aset oleh rumah tangga akan 

mempengaruhi akses pasar yang dapat dilakukan oleh 

rumah tangga. Menurut Nanga kepemilikan aset 

mencerminkan kekayaan suatu rumah tangga yang 

akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga 

tersebut. Sedangkan menurut Sahdan, kepemilikan 

aset diartikan sebagai kepemilikan alat-alat produktif 

oleh suatu rumah tangga yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh 

rumah tangga dari kepemilikan aset tersebut. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan aset 

oleh rumah tangga dapat mempengaruhi tingkat 

kemiskinan rumah tangga.
30

 

b. Pendidikan 

Menurut Tirtarahardja dan La Sulo, 

“Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan 

sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga 

memiliki bekal dasar untuk bekerja”. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Sedarmayanti, bahwa melalui 

pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki 

bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan 

metode berpikir secara sistematik agar dapat 

memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam 

kehidupan dikemudian hari.
31

 

Dari definisi tentang pendidikan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala 

usaha yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik 

agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki 

secara menyeluruh dalam memasuki kehidupan 

dimasa yang akan datang. Melalui kegiatan ini aspek 

kualitas hidup manusia dapat diperbaiki. Untuk itu 

                                                           
30 Jacobus, Paulus Kindangen dan Een N. Walewangko,  “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara”. 
31 Islambay, et al, “Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan Di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan”, 

78. 
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optimalisasi program dibidang ini mutlak diperlukan 

guna menciptakan tenaga kerja yang berpengetahuan 

dan terampil. 

c. Pendapatan  

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan 

baik berupa uang atau barang yang berasal dari pihak 

lain atas dasar feedback/imbalan atas apa yang kita 

kerjakan atau hanya secara cuma-cuma. Pendapatan 

juga merupakan sumber penghasilan seseorang atas 

kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi 

merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi 

oleh seseorang dalam suatu priode dengan 

mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode 

seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitik 

beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap 

konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, 

pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal 

periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh 

selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.
32

 

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan 

baik berupa uang atau barang yang berasal dari pihak 

lain atas dasar feedback/ imbalan atas apa yang kita 

kerjakan atau hanya secara cuma-cuma. Pendapatan 

juga merupakan sumber penghasilan seseorang atas 

kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Aspek pendapatan yang dapat digunakan 

sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan 

perkapita. Pendapatan perkapita adalah pendapatan 

rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode 

                                                           
32 Mankiw N. Gregory, Teory Makro Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2003), 

156. 
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tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan 

perkapita diproleh dari pendapatan nasional pada 

tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu 

negara pada tahun tersebut.
33

 

Direktorat Tata Guna Tanah Kemiskinan 

diklasifikasikan kedalam empat kriteria, yaitu :  

1) Tidak miskin, apabila tingkat pendapatan 

seseorang per kapita per tahun lebih besar 200% 

dari total pengeluaran 9 bahan pokok (>Rp. 

4.487.400). 

2) Hampir miskin, apabila tingkat pendapatan 

seseorang per kapita per tahun berkisar antara 

126-200% dari total pengeluaran 9 bahan pokok 

(Rp.2.827.062 - Rp.4.464.963). 

3) Miskin, apabila tingkat pendapatan seseorang per 

kapita per tahun berkisar antara 75-125% dari 

total pengeluaran 9 bahan pokok (Rp.1.682.775-

Rp.2.804.625) 

4) Miskin sekali, apabila tingkat pendapatan 

seseorang per kapita per tahun lebih rendah dari 

75% dari total pengeluaran 9 bahan pokok 

(<Rp.1.682.775).
34

 

6. Pengertian Kemiskinan dalam Perspektif Islam 

Islam membahas kemiskinan muncul banyak 

pengertian disebakan tolak ukur kemiskinan yang 

digunakan berbeda antara satu negara dengan negara 

lainnya. Demikian juga dengan Islam. Menurut Al- 

Ghazali, mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

                                                           
33 Fadlliyah Maulidah, et al, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan 

Dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur” Jurnal 

Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan, Vol. 3 No. 1 (2015): 230. 
34 Direktorat Tata Guna Tanah, Dalam ahmad Rizal. dkk, “Potret Tingkat 

Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidayaikan Di Ciganjur Jakarta Selatan”, Jurnal 

Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 20, No. 1, (2018), 42. 
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mereka sendiri baik dari segi kebutuhan material dan 

kebutuhan rohani. Argumen tersebut juga dibuat oleh 

Ahmed, kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan 

barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam 

roh.
35

 

Kemiskinan dalam pandangan Islam, bukanlah 

suatu kenikmatan, ia merupakan satu bentuk ujian hidup. 

Dengan kemampuan dan potensi yang ada, ia harus 

diupayakan untuk dihindari, dan apabila kemiskinan tetap 

terjadi, harus dihadapi dengan sabar, tawakkal dan 

disertakan dengan usaha (ikhtiar) untuk melepaskan diri 

darinya.
36

 

Jika manusia tersebut telah mencurahkan segenap 

daya dan potensinya dalam meningkatkan tarap kehidupan 

ekonominya, maka ia tidak dipandang buruk atau tercela. 

Sebaliknya, jika manusia tidak memberdayakan potensi 

yang dimilikinya, ia dipandang tercela. Bagi Islam, 

kemiskinan adalah sesuatu yang harus diberantas, sebab 

hanya setanlah yang menjanjikannya. Firman Allah dalam 

Al-Qur’an: 

                        

               

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu 

dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat 

kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu 

ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha 

Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-

Baqarah [2]: 268) 

                                                           
35 Nurul Huda, et. al. Ekonomi pembangunan Islam (Jakarta: prenadamedia 

Group,2015), 23. 
36 Firman Setiawan, Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan 

Islam ,Jurnal DINAR Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1, (2016), 7. 
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Islam secara lebih mendasar berpandangan bahwa 

kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, 

sosial maupun politik, tetapi dapat juga disebabkan oleh 

paradigma normativ-metafisis manusia terhadap doktrin 

agamanya. Masih ada sebagian umat Islam yang 

berpandangan bahwa Islam hanyalah seperangkat doktrin 

spiritual (ruhani) dan metafisika (hal-hal yang abstrak) 

yang sulit difahami sehingga kering dari etos (semangat) 

kerja. 

Persoalan kemiskinan merupakan hal penting 

untuk direspon dalam hal ini menurut Quraish Shihab 

bahwa semua agama mengharuskan umatnya membantu 

orang-orang yang membutuhkan. Paling tidak ada tiga 

faktor yang dapat dikemukakan sebagai landasan filosofi 

dari kewajiban tersebut dan yang diangkat dari ayat al-

Qur’an yaitu:  

a. Istikhlāf (sebagai khalifah di bumi) 

b. Persaudaraan  

c. Solidariras sosial
37

 

Di tengah terpuruknya perekonomian dunia yang 

terus merosot dan melahirkan kemiskinan global, semakin 

menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang selama 

dianut tidak mampu memberikan solusi kesejahteraan dan 

keadilan. Dalam kenyatannya salah satu akar masalah 

kemiskinan di berbagai negara adalah karena perilaku 

eksploitatif akibat terjerat bunga tinggi. Pada saat yang 

bersamaan, perkembangan sistem ekonomi syariah justru 

semakin kokoh dan semakin teruji dalam menghadapi 

krisis ekonomi global. 

Penjelasan di atas, seakan memberi petunjuk 

bahwa sistem ekonomi syariah dinilai mempunyai peran 

penting dalam program pengentasan kemiskinan, karena 

                                                           
37 Yuliyani, “Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu 

Kemiskinan” Iqtishadia, Vol. 8 No. 1 (2015): 136. 
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prinsip yang dibangun oleh sistem ekonomi syariah 

adalah lebih berorientasi bagaimana kesejahteraan 

ekonomi, dan keadilan sosial dapat dicapai dan dirasakan 

secara bersama, bukan pengumpulan harta sebanyak 

banyaknya, dan keuntungan sebesar-besarnya 

sebagaimana yang dianut oleh prinsip ekonomi 

konvensional. 

Islam mengatur sedemikian rupa menyangkut masalah 

ekonomi umatnya, khususnya dalam hal kemiskinan. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di 

antaranya adalah kemiskinan terjadi karena ketidakpedulian 

dan kebakhilan orang kaya yang menyebabkan orang miskin 

semakin terjerat dari lingkaran kemiskinannya. Merespon 

tentang kondisi tersebut, Islam memberlakukan kewajiban 

kepada umatnya untuk membayar zakat sesuai ketentuan 

yang berlaku, serta anjuran berinfak sesuai kemampuan yang 

didistribusikan kepada yang berhak sesuai ketentuan syariah. 

Zakat, secara efektif mampu mengendalikan kesenjangan 

sosial antara si miskin dan si kaya. 

Al-Qur’an, mengisyaratkan bahwa Allah adalah Sang 

Pemilik dan Penguasa seluruh alam, termasuk segala isinya. 

Maka dalam hal ini, Islam mengajarkan, bahwa manusia 

yang beruntung mendapatkan sejumlah harta, pada 

hakikatnya hanya sebatas menerima dan menjalankan 

tugasnya sebagai khalifah. Maka sebagai konsekuensinya ia 

berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta sedekah dan 

infak. Allah menjadikan harta sebagai alat dan sarana 

kehidupan seluruh manusia sehingga penggunaannya harus 

diarahkan untuk kepentingan mereka bersama. Pemberian 

zakat, sedekah dan infak yang diajarkan Islam mengarahkan 

pada nilai solidaritas dan persaudaraan terhadap sesama. 
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B. Pengajuan Hipotesis 

1. Pengaruh Kepemilikan Aset Terhadap Tingkat 

Kemiskinan 

Aset dapat diartikan sebagai sumber daya 

ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat dan 

mempunyai manfaat ekonomi sosial serta dapat diukur 

dalam satuan uang. kemiskinan relatif terlihat dari 

ketimpangan pemilikan aset produksi terutama tanah 

sebagai lahan pertanian dan ketimpangan distribusi 

pendapatan antar kelompok masyarakat. Meratanya 

distribusi penguasaan lahan akan sangat berpengaruh 

terhadap distribusi pendapatan masyarakat, karena lahan 

adalah faktor produksi utama bagi masyarakat dalam 

menciptakan pendapatan keluarga.
38

 

Menurut Salim, tempat tinggal sangat 

mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Suasana atau 

tempat tinggal yang bersih, sehat, dan teratur sesuai 

dengan selera keindahan penghuninya akan lebih 

menimbulkan suasana tenang sehingga suasana tempat 

tinggal sangat berpengaruh terhadap kenyamanan anggota 

keluarga untuk tinggal. Kepemilikan aset yang dimiliki 

oleh keluarga miskin meliputi: 

a. Kepemilikan lahan (lahan pertanian). 

b. Kepemilikan tempat tinggal (status rumah 

yang ditempati). 

Menurut Elvira Handayani Jacobus, Paulus 

Kindangen dan Een N. Walewangko dalam jurnalnya 

yang berjudul, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi 

                                                           
38 Sa’diyah dan Fitrie Arianti, “Analisis Kemiskinan Rumah Tangga 

Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tugu Kota Semarang”,  

4. 
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Utara”, menunjukan hasil Kepemilikan aset berpengaruh 

positif signifikan terhadap kemiskinan.
39

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

(H1): Kepemilikan aset berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan pada Masyarakat Desa Negara Batin. 

2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Pendapatan merupakan salah satu indikator dari 

kemiskinan. Rendahnya tingkat pendapatan yang 

diperoleh masyarakat akan menyebabkan tidak 

terpenuhinya kebutuhan hidupnya, sehingga dapat 

dikatakan seseorang dengan pendapatan yang rendah 

disebut masyarakat miskin. Sehingga dapat diyakini 

bahwa terdapat pengaruh langsung antara pendapatan 

dengan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasan 

dan Qubria menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendapatan perkapita, maka rendah tingkat kemiskinan 

atau dengan kata lain negara-negara dengan tingkat 

pendapatan perkapita yang lebih tinggi cenderung 

mempuyai tingkat kemiskinan yang rendah di bandingkan 

negara-negara yang tingkat pendapatan perkapitanya lebih 

rendah. Menurut hasil 1% kenaikan pendapatan perkapita 

akan mengurangi kemiskinan 1,6%.
40

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

(H2): Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan pada Masyarakat Desa Negara Batin. 

3. Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Menurut M.J. Langefeld pendidikan sebagai ilmu 

teoritis dan ilmu praktis mempelajari proses pembentukan 

                                                           
39 Jacobus, Paulus Kindangen dan Een N. Walewangko,  “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara”. 
40 Tambunan, Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi,  

108. 
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kepribadian manusia yang direncanakan secara sistematis 

dalam proses interaksi antar pendidikan dengan peserta 

didik, baik dalam maupun di luar sekolah.
41

 

Menurut Sugiartono, pendidikan yaitu suatu usaha 

yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah 

tingkah laku manusia secara individu maupun kelompok 

untuk mendewasakan melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan.
42

 

Menurut Elvira Handayani Jacobus, Paulus 

Kindangen dan Een N. Walewangko dalam jurnalnya 

yang berjudul, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi 

Utara”, menunjukan hasil Pendidikan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. Hasil ini 

sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan 

negatif antara pendidikan dan kemiskinan rumah tangga. 

Artinya apabila pendidikan mengalami kenaikan akan 

menekan kenaikan kemiskinan rumah tangga. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

(H3): Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan pada Masyarakat Desa Negara Batin. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Ibid., 7 
42 Sugihartono, dkk. “Psikologi Pendidikan” (Yogyakarta: UNY Press, 

2012),  3. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode 

penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian dengan analisis data bersifat kuantitatif dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
43

 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.
44

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala 

keluarga di Desa Negera Batin sebanyak 1713 Kepala 

keluarga.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun 

bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 

Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

                                                           
43 Timotius Kris H, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Penerbit 

Andi, 2017), 5. 
44Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 80 
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mempelajari seluruh yang ada dipopulasi, hal seperti ini 

dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga 

dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai 

sampel yang diambil dari populasi.
45

  

Dalam menetapkan besarnya sampel (sample size) 

dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang 

dikemukakan oleh slovin dan husein umar sebagai 

berikut:
 46

 

n =  

Keterangan: 

n = Jumlah sampel minimal 

N = Jumlah populasi 

e2 = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel (10%). 

n=  

n=  

n=  

n=94,48 (94) 

Teknik sampling yang diambil adalah accidental 

sampling. Menurut Sugiyono, sampling 

insidental/accidental sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja responden 

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

                                                           
45Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),  64.  
46Umar Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, edisi 11, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 78.  
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kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
47

 

Jumlah sampel sebesar 94 kepala keluarga. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang 

ada pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis 

melakukan pengamatan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kemiskinan yang berada di 

Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten 

Lampung Timur.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu instrument yang 

digunakan untuk menggali data secara lisan.
48

 Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan interview bebas 

dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, 

tetapi juga mengingat akan data apa yang 

dikumpulkan. Wawancara dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana 

tidak menggunakan panduan wawancara secara 

tertulis melainkan mengikuti kondisi dan kebutuhan 

pengumpulan data secara langsung saat proses 

berlangsung. 

c. Kuesioner  

Kuesioner adalah usaha mengumpulkan 

informasi dengan menyampaikan sejumlah 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh 

responden. Dalam penelitian ini penulis memberikan 

                                                           
47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 124. 
48Ibid., 93.  
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kuesioner kepada masyarakat. Pengukuran kuesioner 

variabel independen tingkat kepemilikan aset (X1), 

pendidikan (X2) dan pendapatan (X3) dan Tingkat 

kemiskinan (Y). Pada penelitian ini menggunakan 

skala likert. Dimana variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian 

indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan dan pertanyaan. Pada skala likert 

dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan serta 

ketidak setujuan terhadap objek tertentu.
49

 Jawaban 

dari setiap item yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat 

negatif. Sementara untuk keperluan analisis 

kuantitatif diberikan skor sebagai berikut:  

Tabel 3 

Kategori Penilaian Skala Likert 

No Jawaban Skala 

1 Sangat setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Kurang setuju 3 

4 Tidak setuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 

 

d. Studi kepustakaan 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

selain menggunakan dokumentasi juga menggunakan 

kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang 

                                                           
49Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013),  93  
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sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan 

dituangkan dalam kerangka pemikiran secara 

teoritis.
50

 Teknik ini dilakukan guna memperkuat 

fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau 

persamaan antara teori dan praktek yang sedang 

penulis teliti terkait masalah. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah subjek penelitian, atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel yang 

diteliti harus sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian, yang menjadi variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah tingkat kepemilikan aset (X1), 

pendidikan (X2) dan pendapatan (X3). 

a. Variabel terikat (Variabel Dependent) 

Variabel terikat juga disebut variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam 

peneliti ini adalah tingkat kemiskinan (Y).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
50Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung : Alumni, 

2002) , 141  
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Tabel 4 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Kepemilika

n Aset (X1) 

Kepemilikan aset 

diartikan sebagai 

kepemilikan alat -

alat 

produktif oleh suatu 

rumah tangga yang 

pada akhirnya dapat 

mempengaruhi 

pendapatan yang 

akan 

diterima oleh rumah 

tangga dari 

kepemilikan aset 

tersebut. Sehingga 

dapat disimpulkan 

bahwa kepemilikan 

aset oleh rumah 

tangga dapat 

mempengaruhi 

tingkat kemiskinan 

rumah tangga. 

a. Kepemilikan 

lahan (lahan 

pertanian). 

b. Kepemilikan 

tempat tinggal 

(status rumah 

yang ditempati) 

c. Kepemilikan 

kendaraan 

(kendaraan atau 

alat transportasi 

yang dimiliki). 

Likert 

Pendapatan 

(X2) 

pendapatan adalah 

jumlah penghasilan 

yang diterima oleh 

penduduk atas 

prestasi kerjanya 

selama satu periode 

tertentu, baik 

harian, mingguan, 

bulanan atau 

a. Pendapatan 

pokok 

b. Pendapatan 

tambahan 

c. Distribusi 

pendapatan 

Likert 
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tahunan. 

Pendidikan 

(X3) 

pendidikan adalah 

usaha sadar 

dan terencana untuk 

mewujutkan suasana 

belajar dan proses 

pembelajaran 

agar peserta didik 

secara aktif 

mengembangkan 

potensi dirinya. 

a. Pendindikan 

formal 

b. Pendidikan 

informal 

c. Wajib belajar 12 

tahun 

d. Kesadaran 

Masyarakat 

terhadap 

pendidikan 

Likert 

Tingkat 

Kemiskinan 

(Y) 

Seseorang atau 

sekelompok orang 

yang memiliki 

kondisi kesehatan 

sering kali buruk, 

banyak sekali 

diantara mereka 

yang tidak 

bisa mebaca dan 

menulis, 

menganggur, dan 

prospek untuk 

mencapai taraf 

hidup 

yang lebih baik 

sangat suram.
51

 

Memenuhi kebutuhan 

dasar makanan dan 

bukan makanan 

Likert 

 

 

 

                                                           
51 Michael P Todaro dan Stephen C Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi 

Kesebelas Jilid Satu (Jakarta: Erlangga, 2011), 289. 
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D. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Alat uji yang digunakan adalah uji validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terdapat di 

lapangan tempat penelitian dan data yang dilaporkan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang valid yang 

ditujukan pada instrument penelitian.
52

 Data yang valid 

adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian. Teknik korelasi yang 

digunakan untuk melakukan uji validitas item pertanyaan 

dalam penelitian ini adalah korelasi product moment 

dengan rumus : 

 

Keterangan : 

R: koefisien validitas item yang dicari 

X: skor responden untuk setiap item 

Pengujian validitas item instrumen dilakukan 

dengan bantuan SPSS 21 for windows. Output yang 

dihasilkan dari pengolahan SPSS merupakan data rhitung 

untuk lebih mengetahui apakah nilainya signifikan atau 

tidak, maka dilakukannya uji korelasi dibandingkannya 

dengan rhitung dengan rtabel. Agar dapat memperoleh nilai 

yang signifikan, maka rhitung harus lebih besar dari rtabel 

dengan taraf signifikan 0,05. 

2. Uji Reliabilitas  

Alat uji yang digunakan adalah reliabilitas yaitu 

yang berkaitan dengan masalah kepercayaan terhadap 

instrument. Suatu instrument dapat memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari 

                                                           
52Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan Metode Ilmiah, Penulisan 

Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Jakarta: Obor, 2013), 110.  
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pengujian instrument tersebut menunjukkan hasil yang 

tetap. Reliabilitas ditujukan untuk memastikan bahwa 

reponden benar-benar konsisten terhadap jawaban yang 

diberikan dalam kuesioner tersebut. Pengujian reliabilitas 

instrument dilakukan dengan menggunakan cronbach 

alpha dengan rule of thumb nilai 0,6 dan supaya nilai 

tersebut reliabel, nilainya harus di atas nilai r. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik 

yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah didalam 

data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana tingkat kepemilikan aset (X1), 

pendidikan (X2) dan pendapatan (X3) terhadap Tingkat 

kemiskinan (Y), maka peneliti menggunakan analisis 

regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih 

yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memeperoleh 

model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka 

asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk 

melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya 

dengan mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu 

data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui 

dengan menggunakan grafik normal plot. Dengan 

melihat histogram dari residualnya. Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan metode 

kolmogrov-smirnov jika hasil angka signifikan lebih 

kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 
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ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas.Model regresi yang baik 

tidak terjadi adanya Heteroskedastisitas, dan cara 

untuk mengetahuinya menggunakan Scatter plot. 

Apabila titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah 

angka nol dan tidak membentuk pola tertentu maka 

model regresi bebas dari masalah Heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas dimaksudkan apakah 

model regresi ditemukan adanya kolerasi antara 

variabel bebas (independent). Apabila terjadi kolerasi 

antara variabel bebas, maka terdapat problem 

multikolineritas (multiko) pada model regresi 

tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas 

multikolineritas adalah nilai VIF kurang dari 10, 

maka korelasi antar variabel independen masih dapat 

ditolerir, namun apabila nilai VIF tersebut lebih dari 

10 maka menandakan telah terjadi multikolinieritas 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Alat analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis 

regresi berganda, bertujuan untuk menguji pengaruh lebih 

dari satu variabel independent terhadap variabel 

dependent. Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian 

ini, maka variabel yang di analisis adalah variabel 

independen yaitu tingkat kepemilikan aset (X1), 

pendidikan (X2) dan pendapatan (X3). sedangkan variabel 

dependen yaitu Tingkat kemiskinan (Y). 
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Persamaan regresi linear berganda dapat ditulis 

sebagai berikut:
53

 

Y = bo + b1X1 + b2X2+ b3X3  

Dimana : 

Y = Tingkat kemiskinan 

Bo = Bilangan Konstanta  

b1X1 = Kepemilikan Aset 

b2X2= Pendapatan 

b3X3= Pendidikan 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji parsial (t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat apakah bermakna atau tidak. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara 

nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai 

ttabel dengan derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 

0.05). Apabila nilai thitung ≥ ttabel, maka variabel 

bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap 

variabel terikat.
54

Dimana ttabel > thitung, Ho 

diterima, dan jika t tabel < t hitung, maka H1 diterima, 

begitupun juga sig > α ( 0.05), maka Ho diterima H1 

ditolak dan jiga sig < α (0.05), maka Ho ditolak H1 

diterima. Adapun hipotesis nol (H0) yang ingin diuji 

adalah suatu tolak ukur (bi) sama dengan nol : 

1) H0: bi = 0, artinya suatu variabel bebas bukan 

merupakan penjelasan yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

                                                           
53Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim, Ekonometri (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014), 6. 
54Ibid.,  88.   
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2) Ha: bi ≠ 0, artinya suatu variabel bebas 

merupakan penjelasan yang signifikan terhadap 

variabel terikat  

b. Uji Hipotesis F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

seluruh variabel bebasnya secara bersama sama 

mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap 

variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada derajat 

kesalahan 5% dalam arti (α = 0.05). Apabila nilai 

Fhitung ≥ Ftabel, maka berarti variabel bebasnya secara 

bersama-sama memberikan pengaruh bermakna 

terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama 

sehingga dapat diterima.
55

 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan 

untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel 

independen.
56

 

Jika (R
2
) semakin besar nilainya (mendekati 

1), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel 

bebas kuat terhadap variabel terikat. Berarti model 

yang digunakan semakin kuat menerangkan pangaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

 

 

                                                           
55Ibid., 87. 
56Ibid.,  37. 



49 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

1. Gambaran Umum Desa Negara Batin 

Desa Negara Batin merupakan hutan belantara 

dahulu kala menurut tua –tua Kampung Peduduk Desa 

Negara Batin Berasal dari Negeri Batin Sungkai dan 

sebagian berasal dari Sekala Mider, ini pindah ke Pulau 

Pengabuan beberapa tahun kemudian serombongan 

penduduk ini CIKONENG BANTEN.  

Beberapa tahun kemudian ,Rombongan penduduk 

ini pindah lagi ke Daerah Tangkilan/Sumur Kucing yang 

sekarang disebut Pasir Sakti,karena tidak nyaman 

rombongan ini pindah lagi dengan menyelusuri Sungai 

sekampung kearah udik dan akhirnya menetap di Daerah 

Putak disitulah mareka bertani dan terbentuklah sebuah 

Kerajaan Kecil yang di bawah pimpinan KARYO ILO 

DIRAJO ,dan sewatu ketika kampung itu di didatangi 

seekor ikan Plus besar dikarenakan letak kampung itu pas 

dipinggir Kali sekampung.  

Selanjutnya ikan itu di tangkap oleh warga dan di 

bagi-bagi kan kepada penduduk olah karena mareka 

memagang daging ikan tersebut maka kampung mereka 

habis terbakar berikut Dekumen penting yang di beri oleh 

Sultan Maulana HASANUDIN habis juga terbakar sejak 

itulah Desa Negara Batin Jabung dan Negara Saka tidak 

lagi Dekumennya, dan serombongan ini pindah lagi dan 

hingga sekarang menetap di Di Muwara Mas Desa Jabung 

menetap di terapandi Dan Desa NegaraSaka bertempat di 

Srakolo sejak itulah Serombongan tersebut berbagi 

wilayah masing tetapi masih di bawah perlindungan 

KRAYO ILO DIRAJO. 
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Dikarenakan ada perubah pemerihtah sejak tahun 

± 1924 Desa ini dipimpin oleh Kepala Kampung. 

Desa Negara Batin merupakan salah satu dari 15 

Desa di wilayah Kecamatan Jabung, yang terletak 1 km ke 

arah Timur dari kota kecamatan. Desa Negara Batni 

mempunyai luas wilayah seluas 4900 hektar, dengan batas 

– batas sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bungkuk  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jabung 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pematang 

Tahalo  

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Marga 

Batin/Kali Sekampung Kec Waway Karya 

2. Keadaan Aparat Pemerintah Desa Negara Batin 

a. Kepala Desa   : MANSURSYAH, S.E 

b. Sekretaris desa   : IBRAHIM  

c. Kaur Pemerinahan  : DALOM KIYAI YAHYA 

d. Kaur Umum  : UMAR 

e. Kaur Pembangunan : SYAMSUL BAHRI 

f. Kaur Keuangan  : YULIANTI 

g. Kepala Seksi teknis keamanan: MUHAMMAD NUH 

h. Kepala Seksi Teknis Pertanian: SIHUN 

i. Operator Desa   : KURNIAWAN 

j. KEPALA DUSUN 

1) Kepala dusun I  : AHMAD YANI 

2) Kepala dusun II  : HERMAN DS 

3) Kepala dusun III  : MUHAMMAT ZEN 

4) Kepala dusun IV  : SAPARUDIN 

5) Kepala dusun V  : HERMANSYAH 
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6) Kepala dusun VI  : ZULKIFLI 

7) Kepala Dusun VII : MUHAMMAD NUR 

8) Kepala Dusun VIII: ABDURAHMAN 

9) Kepala Dusun IX   : BATIN ULANGAN 

 HERMAN 

10) Kepala Dusun  X   : MK MAS ALI 

3. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (lpm) 

a. Ketua    : DALOM KIYAI YAHYA 

b. Sekretaris  : ASRUL 

c. Bendahara  : TRISNA JAYA SAPUTRA 

4. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Negara 

Batin adalah sebagai berikut :  

Tabel 5 

Tingkat Pendidikan 

Pra 

Sekolah 

Tidak 

Sekolah 

SD SMP SMA Sarjana 

 39 565 450 350 69 

Sumber : Profil Desa, 2021 

5. Mata Pencaharian Penduduk 

Karena Desa Negara Batin merupakan desa 

pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani, dengan jumlah penduduk usia 

belum/tidak produktif 431 jiwa. Sedangkan jumlah usia 

produktif selengkapnya sebagai berikut : 
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Tabel 6 

Mata Pencaharian Penduduk 

Petani Pedagang  Wiraswasta PNS Buruh 

768 250 210 35 207 

Sumber : Profil Desa, 2021 

6. Gambaran Umum Responden 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 94 orang. Karakteristik responden didapat dari 

data diri responden yang berupa jenis kelamin dan umur. 

a. Jenis Kelamin 

 

Gambar Diagram 1 

Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan pada diagram di atas 

menunjukkan bahwa jenis kelamin responden paling 

banyak adalah laki-laki sebanyak 58 orang (62%), 

sedangkan perempuan sebanyak 36 orang (38%). 

b. Umur 

 

Gambar 2 

Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Umur 
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Berdasarkan pada di atas menunjukkan bahwa 

umur responden paling banyak berada dikisaran 20-35 

tahun yaitu sebanyak 63 orang (67%), dan dikisaran 

umur atas 36-50 tahun sebanyak 31 orang (33%). 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Uji Validitas  

Pengujian validitas item instrumen dilakukan 

dengan bantuan SPSS 22 for windows. Output yang 

dihasilkan dari pengolahan SPSS merupakan data rhitung 

untuk lebih mengetahui apakah nilainya signifikan atau 

tidak, maka dilakukannya uji korelasi dibandingkannya 

dengan rhitung dengan rtabel. Agar dapat memperoleh nilai 

yang signifikan, maka rhitung harus lebih besar dari rtabel 

dengan taraf signifikan 0,05. 

 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas 

Terhadap Kepemilikan Aset (X1) 

Item R hitung R tabel Keterangan 

P1 0, 724 0,2028 Valid 

P2 0, 787 0,2028 Valid 

P3 0, 775 0,2028 Valid 

P4 0, 637 0,2028 Valid 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 

seluruh item pertanyaan mengenai Kepemilikan Aset (X1) 

dalam kuesioner mempunyai nilai rhitung > rtabel sebesar 

0,2028, maka pertanyaan tersebut valid. 
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Tabel 8 

Hasil Uji Validitas 

Terhadap Pendapatan (X2) 

Item R hitung R tabel Keterangan 

P5 0, 737 0,2028 Valid 

P6 0, 810 0,2028 Valid 

P7 0, 708 0,2028 Valid 

P8 0, 736 0,2028 Valid 

P9 0, 734 0,2028 Valid 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 

seluruh item pertanyaan mengenai Pendapatan (X2) dalam 

kuesioner mempunyai nilai rhitung> rtabel sebesar 0,2028, 

maka pertanyaan tersebut valid. 

Tabel 9 

Hasil Uji Validitas 

Terhadap Pendidikan (X3) 

Item R hitung R tabel Keterangan 

P10 0, 721 0,2028 Valid 

P11 0, 768 0,2028 Valid 

P12 0, 710 0,2028 Valid 

P13 0, 725 0,2028 Valid 

P14 0, 675 0,2028 Valid 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 

seluruh item pertanyaan mengenai Pendidikan (X3) dalam 

kuesioner mempunyai nilai rhitung> rtabel sebesar 0,2028, 

maka pertanyaan tersebut valid. 
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Tabel 10 

Hasil Uji Validitas 

Terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) 

Item R hitung R tabel Keterangan 

P15 0, 856 0,2028 Valid 

P16 0, 862 0,2028 Valid 

P17 0, 852 0,2028 Valid 

P18 0, 882 0,2028 Valid 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 

seluruh item pertanyaan mengenai Tingkat Kemiskinan 

(Y) dalam kuesioner mempunyai nilai rhitung> rtabel sebesar 

0,2028, maka pertanyaan tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian suartu variabel dikatakan reliabel jika 

memiliki cronbach alpha > 0,6. Perhitungan nilai 

koefisien untuk instrumen penelitian yang digunakan 

diperoleh dari hasil sebagai berikut: 

Tabel 11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Terhadap Kepemilikan Aset (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,707 4 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas, seluruh item pertanyaan 

dalam kuesioner Kepemilikan Aset (X1) mempunyai 

Crobach alpha > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel. 
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Tabel 12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Terhadap Pendapatan (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,796 5 

   Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas, seluruh item pertanyaan 

dalam kuesioner Pendapatan (X2) mempunyai Crobach 

alpha > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian tersebut dinyatakan reliabel.  

Tabel 13 

Hasil Uji Reliabilitas 

Terhadap Pendidikan (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,758 5 

 Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas, seluruh item pertanyaan 

dalam kuesioner Pendidikan (X3) mempunyai Cronbach 

alpha > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian tersebut dinyatakan reliabel.  
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Tabel 14 

Hasil Uji Reliabilitas 

Terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,885 4 

 Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas, seluruh item pertanyaan 

dalam kuesioner Tingkat Kemiskinan (Y) mempunyai 

Cronbach alpha > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel.  

 

3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode kolmogrov-smirnov jika hasil 

angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tidak 

terdistribusi normal. 

Tabel 15 

Hasil Uji Normalitas 

Sampel 

Nilai 

kolmogorov 

smirnov 

Signifikansi 

94 0.05 0.101 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa data yang diuji berdistribusi normal, karena 
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tingkat signifikansi (asym.sig. 2-tailed) > 0,05 yaitu 

sebesar 0, 101. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain.Model regresi 

yang baik tidak terjadi adanya Heteroskedastisitas, 

dan cara untuk mengetahuinya menggunakan uji 

Scatterplot. 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Gambar 3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan titik-titiknya menyebar di atas 

dan di bawah angka nol dan tidak membentuk pola 

tertentu maka model regresi bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Tabel 16 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Tolerance VIF 

,810 1,235 

,803 1,246 

,680 1,471 

        Sumber: Data Primer Diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa pada penelitian ini tidak terjadi 

multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan 

berdasarkan hasil uji multikolinieritas didapatkan 

hasil nilai tolerance masing-masing variabel > 0,1 dan 

nilai VIF < 10. 

 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Teiknik analisis data yang dipakai pada kajian ini 

yakni meimakai analisis reigreisi linieir beirganda, di mana 

data peingamatan biasanya tidak hanya diseibabkan oleih 

satu variabeil. Di bawah ini yakni tabeil hasil peingujian 

analisis reigreisi linieir beirganda seibagai beirikut: 

Tabeil 17 

Hasil Analisis Reigreisi Linieir Beirganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 2,539 3,961  ,641 ,523 
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Kepemilikan 

aset 

-,101 ,195 -,055 -,518 ,605 

Pendapatan ,152 ,160 ,102 ,951 ,344 

Pendidikan ,481 ,150 ,374 3,206 ,002 

a. Dependent Variabel: Tingkat kemiskinan 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Persamaan regresi linear berganda dapat ditulis 

sebagai berikut: 

Y = bo + b1X1 + b2X2+ b3X3  

Tingkat kemiskinan= 2,539-0,101X1+0,152X2+ 0,481X3 

Koefisien-Koefisien persamaan regresi linier 

berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta atau bo = 2,539 menunjukan besarnya 

tingkat kemiskinan yang diberikan adalah 2,539 jika 

variabel kepemilikan aset (X1), pendapatan (X2) dan 

pendidikan (X3) adalah nol. 

b. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan aset (X1) 

adalah sebesar -0,101. Hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa apabila kepemilikan aset bertambah satu 

persen, maka tingkat kemiskinan akan mengalami 

penurunan sebesar -0.101 satuan dengan asumsi 

semua variabel independen lain konstan. 

c. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan (X2) 

adalah sebesar 0,152. Hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa apabila pendapatan bertambah satu persen, 

maka tingkat kemiskinan akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,152 satuan dengan asumsi 

semua variabel independen lain konstan. 

d. Nilai koefisien regresi variabel pendidikan (X3) 

adalah sebesar 0,481. Hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa apabila pendidikan bertambah satu persen, 

maka tingkat kemiskinan akan mengalami peingkatan 
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sebesar 0,481 satuan dengan asumsi semua variabel 

independen lain konstan. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (t)  

Untuk mengetahui apakah pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan antara nilai thitung masing-

masing variabel bebas dengan nilai ttabel dengan 

derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 0.05). Apabila 

nilai thitung ≥ ttabel, maka variabel bebasnya 

memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel 

terikat.Dimana ttabel> thitung, Ho diterima, dan jika ttabel< 

thitung, maka H1 diterima, begitupun jiga sig > α ( 

0.05), maka Ho diterima H1 ditolak dan jiga sig < α 

(0.05), maka Ho ditolak H1 diterima. 

Tabel 18 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model T Sig. 

1 

(Constant) ,641 ,523 

Kepemilikan aset -,518 ,605 

Pendapatan ,951 ,344 

Pendidikan 3,206 ,002 

a. Dependent Variabel: Tingkat kemiskinan 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan hasil output SPSS di atas kita 

dapat melihat dimana nilai thitung variabel X1 lebih 

kecil dari pada nilai ttabel (0,518 < 1.66216) dengan 

tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,605. 
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Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji t dalam 

analisis regresi dapat disimpulkan kepemilikan aset 

(X1) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 

(Y). 

Berdasarkan hasil output SPSS di atas kita 

dapat melihat dimana nilai thitung variabel X2 lebih 

kecil dari pada nilai ttabel (0,951 < 1.66216) dengan 

tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,344. 

Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji t dalam 

analisis regresi dapat disimpulkan pendapatan (X2) 

tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y). 

Berdasarkan hasil output SPSS di atas kita 

dapat melihat dimana nilai thitung variabel X3 lebih 

besar dari pada nilai ttabel (3,206 > 1.66216) dengan 

tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002. 

Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji t dalam 

analisis regresi dapat disimpulkan pendidikan (X3) 

berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan (Y). 

b. Uji Simultan (F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen yang terdiri dari kepemilikan aset 

(X1), pendapatan (X2) dan pendidikan (X3) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan secara bersama-sama. Untuk mengetahui 

signifikan atau tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan secara bersama-sama variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka digunakan probability 

sebesar 5% (0,05). Untuk melihat F table pada regresi 

ini perlu menentukan derajat bebas atau degree of 

freedom (df). Hal ini ditentukan dengan rumus: 

Df1: k-1 

Df2: n-k 

1) Dimana n: banyaknya observasi dalam kurun 

waktu data. 
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2) Dimana k: banyaknya variabel (bebas dan terikat) 

 

Tabel 19 

Uji Simultan (F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 250,745 3 83,582 6,012 ,001
b
 

Residual 1251,223 90 13,902   

Total 1501,968 93    

a. Dependent Variabel: Tingkat kemiskinan 

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan aset, Pendapatan, Pendidikan 

Sumber: Data Diolah, 2021 

Tingkat sig menggunakan 5% atau 0,05, hal 

ini bisa diuji dengan rumus tersebut. Pada df1= k-1 

(4-1=3) dan pada df2= n-k (94-3=91) maka nilai F 

tabel adalah 2,70. 

F hitung > F tabel (6,012 > 2,70) dan nilai sig 

lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan H4 diterima artinya kepemilikan aset 

(X1), pendapatan (X2) dan pendidikan (X3) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan secara bersama-sama. 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan 

untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel 

independen. Jika adjusted (R
2
) semakin besar nilainya 

(mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh 

variabel bebas yang digunakan semakin kuat 
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menerangkan pangaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 

Tabel 20 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,409
a
 ,167 ,139 3,729 

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan aset, Pendapatan, 

Pendidikan 

b. Dependent Variabel: Tingkat kemiskinan 

    Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan hasil output SPSS di atas nilai 

adjusted R Square sebesar 0,139 berarti 13,9% yang 

menunjukkan bahwa faktor kepemilikan aset (X1), 

pendapatan (X2) dan pendidikan (X3) berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan (Y). Sedangkan sisanya 

sebesar 86,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan di dalam penelitian ini. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis 

1. Pengaruh Kepemilikan Aset Terhadap Tingkat 

Kemiskinan Desa Negara Batin. 

Aset dapat diartikan sebagai sumber daya 

ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat dan 

mempunyai manfaat ekonomi sosial serta dapat diukur 

dalam satuan uang. 

kemiskinan relatif terlihat dari ketimpangan 

pemilikan aset produksi terutama tanah sebagai lahan 

pertanian dan ketimpangan distribusi pendapatan antar 
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kelompok masyarakat. Meratanya distribusi penguasaan 

lahan akan sangat berpengaruh terhadap distribusi 

pendapatan masyarakat, karena lahan adalah faktor 

produksi utama bagi masyarakat dalam menciptakan 

pendapatan keluarga. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian 

ini menunjukan hasil kepemilikan aset tidak pengaruh 

positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya 

kepemilikan aset tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan desa Negara Batin. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat 

Sahdan yang menyatakan bahwa kepemilikan aset 

diartikan sebagai kepemilikan alat-alat produktif oleh 

suatu rumah tangga yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh 

rumah tangga dari kepemilikan aset tersebut. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan aset oleh rumah 

tangga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah 

tangga. 

Kepemilikan aset tidak berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan hal ini dikarenakan sebagian besar 

masyarakat desa Negara Batin berprofesi sebagai petani 

dan Kondisi ini didukung pernyataan sebagian besar 

responden bahwa aset yang mereka miliki digunakan 

untuk mencari uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-

hari. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elvira Handayani Jacobus, Paulus 

Kindangen dan Een N. Walewangko dalam jurnalnya 

yang berjudul, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi 

Utara”, hasil pennelitian menunjukan bahwa Kepemilikan 

aset berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. 

2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa 

Negara Batin. 
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Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik 

berupa uang atau barang yang berasal dari pihak lain atas 

dasar feedback/imbalan atas apa yang kita kerjakan atau 

hanya secara cuma-cuma. Pendapatan juga merupakan 

sumber penghasilan seseorang atas kebutuhan sehari-hari 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Pendapatan merupakan salah satu indikator dari 

kemiskinan. Rendahnya tingkat pendapatan yang 

diperoleh masyarakat akan menyebabkan tidak 

terpenuhinya kebutuhan hidupnya, sehingga dapat 

dikatakan seseorang dengan pendapatan yang rendah 

disebut masyarakat miskin. Sehingga dapat diyakini 

bahwa terdapat pengaruh langsung antara pendapatan 

dengan kemiskinan. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian 

ini menunjukan hasil pendapatan tidak pengaruh positif 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya 

pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan desa Negara Batin. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat Hasan 

dan Qubria menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendapatan perkapita, maka rendah tingkat kemiskinan 

atau dengan kata lain negara-negara dengan tingkat 

pendapatan perkapita yang lebih tinggi cenderung 

mempuyai tingkat kemiskinan yang rendah di bandingkan 

negara-negara yang tingkat pendapatan perkapitanya lebih 

rendah. Menurut hasil 1% kenaikan pendapatan perkapita 

akan mengurangi kemiskinan 1,6%. 

Keluarga yang berpenghasilan rendah, sebagian 

besar pendapatannya digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan pangan, sehingga persentase pengeluaran untuk 

pangan akan relatif besar. Peningkatan pendapatan 

berpengaruh besar terhadap usaha yang dijalankan oleh 

sebuah rumah tangga, karena pendapatan digunakan 

dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat produktif 
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demi kesejahteraan rumah tangga miskin, namun 

berdasarkan kondisi riil dilapangan juga banyak terjadi 

bahwa jumlah pendapatan tetap sedangkan konsumsi 

mengalami peningkatan diluar kebutuhan pokok. Hal ini 

menyebabkan pendapatan tidak berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan. 

3. Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa 

Negara Batin. 

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat 

besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk 

berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. 

Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya 

martabat manusia. Mendidik dan memberikan 

pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut 

harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya 

mencerdaskan bangsa. Artinya apabila pendidikan naik 

maka kemiskinan rumah tangga akan turun. Kemiskinan 

diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan 

dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang 

mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Secara 

teoritis, semakin tinggi pengetahuan atau semakin tinggi 

pendidikan maka semakin tinggi kemampuan orang untuk 

berpikir, semakin baik kemampuan untuk melakukan 

sesuatu, semakin tinggi kemampuan untuk memecahkan 

masalah. Semakin lama seseorang belajar, semakin 

banyak pengetahuan yang diperoleh sehingga orang akan 

lebih rasional dalam melihat dan memahami masalah serta 

mencari solusi atau melakukan sesuatu untuk 

memecahkan masalah.  

Berdasarkan hasil uji t di atas menyatakan bahwa 

secara parsial pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat pendidikan oleh karena itu 

semakin tinggi angka tingkat pendidikan yang dimilki 

masyarakat desa Negara Batin akan mempengaruhi 

tingkat kemiskinan masyarakat desa Negara Batin. 
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Pendidikan merupakan suatu proses untuk 

memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan, baik secara 

formal maupun informal. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang semakin luas pengetahuannya. Masyarakat 

yang berpendidikan tinggi akan mempunyai keterampilan 

dan keahlian, sehingga dapat meningkatkan 

produktivitasnya. Adanya peningkatan produktivitas akan 

meningkatkan output perusahaan, peningkatan upah 

pekerja dan peningkatan daya beli masyarakat sehingga 

akan mengurangi kemiskinan. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elvira Handayani Jacobus, Paulus 

Kindangen dan Een N. Walewangko yang menyatakan 

Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kemiskinan rumah tangga. Hasil ini sesuai dengan teori 

yang menyatakan adanya hubungan negatif antara 

pendidikan dan kemiskinan rumah tangga. Artinya apabila 

pendidikan mengalami kenaikan akan menekan kenaikan 

kemiskinan rumah tangga. 

4. Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Tingkat 

Kemiskinan 

Kemiskinan menurut siharji adalah suatu keadaan 

yang dihadapi  oleh seorang individu dimana mereka tidak 

memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari  sisi 

ekonomi, sosial, pisikologi, maupun dimensi spiritual.   

Menurut Al-Ghazali kemiskinan adalah suatu 

keadaan dimana  seorang tidak memiliki kemampuan 

untuk memenuhi apa yang ia  butuhkan secara mendasar. 

Ketidak mampuan selain kebutuhan dasar  bukan 

termasuk kemiskinan. 

Kemiskinan dalam perspektik ekonomi Islam 

dikategorikan dalam  dua golongan yaitu fakir dan miskin. 

Fakir yaitu keadaan seseorang  dimana ia sama sekali 

tidak memiliki kemempuan untuk memenuhi  
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kebutuhannya. Ia tidak mampu melakukan usaha apapun 

seperti cacat  dan orang lanjut usia. Sedangkan miskin 

yaitu suatu kondisi seseorang  yang memiliki kemampuan 

untuk mencari nafkah tetapi pendapatannya  masih tidak 

dapat untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Dalam 

perspektif ekonomi Islam, kemiskinan timbul karena  

berbagai sebab struktural yaitu: 

a. Kemiskinan timbul akibat kejahatan manusia terhadap 

alam yang tidak mampu untuk mengelolanya dengan 

baik. Hal ini  sesuai dengan firman Allah dalam Al-

Qur’an: 

                 

       

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga 

yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 

orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. ( 

Q.S Al-Israa [17]: 26) 

b. Kemiskinan yang timbul karena ketidak pedulian dan 

kebakhilan kelompok kaya terhadap kelompok lain 

(miskin) sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an: 

                    

                 

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu 

dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat 

kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu 

ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 268). 
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Allah SWT sudah memerintahkan umat Islam 

untuk memperhatikan kesejangan ekonomi 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al- 

Israa’ Ayat 30. Dalam sisi supply, Allah mengajarkan 

muslim agar tetap optimis dalam berusaha mencari 

rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktifitas, 

dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental 

menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta 

beriman kepada Allah SWT.  Pernyataan di atas 

sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam 

AlQur‟an tentang kondisi kemiskinan, dimana ada 

orang yang diberikan rezeki  lapang  dan ada pula 

yang dalam kondisi sempit (miskin). Seperti yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an: 

                      

        

“Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki 

kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan-

Nya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha 

melihat akan hamba-hamba-Nya.” (Q.S. Al-Israa’ 

[17]: 30). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat 

Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung 

Timur), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan aset tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat 

desa Negara Batin berprofesi sebagai petani dan kondisi 

ini didukung pernyataan sebagian besar responden bahwa 

aset yang mereka miliki digunakan untuk mencari uang 

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini 

menunjukan hasil pendapatan tidak pengaruh positif 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya 

pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan desa Negara Batin. 

3. Berdasarkan hasil uji t di atas menyatakan bahwa secara 

parsial pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat pendidikan oleh karena itu semakin 

tinggi angka tingkat pendidikan yang dimilki masyarakat 

desa Negara Batin akan mempengaruhi tingkat 

kemiskinan masyarakat desa Negara Batin. 

4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa agama 

Islam menganjurkan umatnya agar tidak bermalas- 

malasan menganjurkan agar seorang muslim mau bekerja. 

Allah mengajarkan muslim agar tetap optimis dalam 

berusaha mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan 

produktifitas, dan meningkatkan kesabaran sebagai 

benteng mental menghadapi kondisi yang kurang 

memadai, serta beriman kepada Allah SWT. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan data lapangan mengenai Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat 

Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung 

Timur), maka penulis mengajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

Bagi pemerintah hendaknya diberikan penyuluhan, 

keterampilan serta kredit lunak bagi masyarakat di Desa 

Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur 

agar mampu membuka usaha sendiri atau memanfaatkan 

lahan pertaniannya secara lebih optimal untuk meningkatakan 

kesejahteraannya sehingga tingkat kemiskinan di Desa Negara 

Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. 

Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan lagi taraf 

pendidikan minimalhingga kejenjang perguruan tinggi dan 

tidak hanya pada pendidikan formal namun juga pada 

pendidikan nonformal guna meningkatkan kualitas diri, untuk 

dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar dan mampu 

bersaing secara global. 
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Lampiran 1: Surat Riset 



 
 

 

 

Lampiran 2: Data Penelitian 

Kepemilikan Aset (X1) 

Responden P1 P2 P3 P4 

1 5 4 5 4 

2 4 3 4 3 

3 5 4 5 5 

4 4 4 4 5 

5 4 4 5 5 

6 5 4 4 5 

7 3 2 3 3 

8 3 4 5 5 

9 5 5 5 5 

10 5 5 3 4 

11 5 5 5 5 

12 4 4 4 4 

13 5 5 5 5 

14 3 4 3 5 

15 4 5 5 5 

16 5 5 4 5 

17 5 4 5 4 

18 5 5 5 5 

19 3 3 2 4 

20 5 5 4 4 

21 5 5 5 5 

22 5 5 5 4 



 
 

 

23 4 5 5 5 

24 5 5 5 5 

25 5 2 4 5 

26 5 4 5 4 

27 5 5 5 3 

28 4 4 3 5 

29 5 5 2 5 

30 5 5 5 5 

31 4 4 4 5 

32 2 3 3 3 

33 3 5 5 5 

34 5 5 5 5 

35 5 3 3 4 

36 5 5 5 4 

37 5 5 5 5 

38 5 5 5 5 

39 5 4 3 4 

40 4 4 4 4 

41 5 5 5 4 

42 4 5 3 5 

43 5 5 5 3 

44 4 4 4 5 

45 4 4 3 4 

46 5 4 5 5 

47 5 5 5 4 

48 4 4 4 4 



 
 

 

49 5 5 5 5 

50 4 4 4 4 

51 5 4 4 2 

52 3 3 3 3 

53 5 5 4 4 

54 5 5 5 5 

55 3 5 4 5 

56 5 5 5 3 

57 3 5 5 4 

58 4 4 5 5 

59 5 5 5 5 

60 5 5 5 5 

61 5 5 5 5 

62 3 4 5 3 

63 5 5 5 5 

64 5 5 5 5 

65 3 5 5 5 

66 5 5 5 5 

67 3 5 3 3 

68 5 5 5 5 

69 4 4 4 4 

70 4 4 4 4 

71 5 5 5 5 

72 5 5 5 5 

73 4 4 4 4 

74 5 5 4 3 



 
 

 

75 4 4 4 4 

76 5 5 5 5 

77 3 3 3 3 

78 5 5 4 5 

79 5 5 4 3 

80 5 5 5 3 

81 5 5 4 5 

82 5 5 5 5 

83 5 5 5 5 

84 5 5 5 4 

85 5 5 5 4 

86 5 5 4 4 

87 5 4 4 4 

88 5 5 5 5 

89 5 5 5 5 

90 5 5 4 5 

91 5 4 4 5 

92 5 5 5 4 

93 5 4 4 4 

94 5 5 4 4 

 

Pendapatan (X2) 

Responden P5 P6 P7 P8 P9 

1 4 3 4 4 3 

2 4 3 3 3 4 

3 4 4 3 4 4 



 
 

 

4 5 5 4 4 4 

5 3 3 3 3 3 

6 4 4 3 4 3 

7 3 3 5 3 4 

8 4 5 4 4 4 

9 4 4 4 5 4 

10 4 3 4 2 5 

11 4 3 4 4 3 

12 4 5 4 4 4 

13 4 4 3 5 4 

14 4 3 4 2 5 

15 4 3 4 4 3 

16 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 

18 4 4 4 4 4 

19 4 4 4 3 4 

20 4 4 4 4 4 

21 4 3 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 

23 4 3 3 3 3 

24 4 4 4 4 5 

25 3 3 5 3 4 

26 4 3 4 4 4 

27 4 4 3 4 4 

28 4 4 4 4 4 

29 5 5 4 4 5 



 
 

 

30 4 4 3 4 4 

31 5 5 4 4 4 

32 5 5 4 4 4 

33 5 4 5 5 5 

34 4 4 4 4 4 

35 4 4 4 4 4 

36 4 3 4 4 4 

37 4 4 5 3 3 

38 4 4 4 4 4 

39 5 5 4 4 5 

40 4 4 3 4 4 

41 4 3 4 2 5 

42 4 3 4 4 3 

43 4 3 3 3 4 

44 4 4 3 4 4 

45 5 5 4 4 4 

46 3 3 3 3 3 

47 4 4 3 4 3 

48 3 3 5 3 4 

49 4 5 4 4 4 

50 4 4 4 5 4 

51 5 5 5 5 5 

52 4 3 3 3 3 

53 3 4 5 4 5 

54 5 4 5 5 5 

55 5 5 5 5 5 



 
 

 

56 5 5 5 5 5 

57 5 4 5 5 5 

58 5 5 5 5 5 

59 4 5 5 4 4 

60 5 5 5 5 5 

61 5 5 4 5 5 

62 5 5 5 4 5 

63 5 4 5 4 4 

64 5 3 3 5 5 

65 5 5 5 5 5 

66 5 5 4 4 4 

67 5 4 5 5 5 

68 4 5 5 4 4 

69 4 4 4 4 4 

70 4 4 4 5 5 

71 5 4 4 5 5 

72 5 5 5 4 5 

73 4 4 4 5 5 

74 5 5 5 5 4 

75 4 4 4 4 5 

76 5 5 5 5 5 

77 4 3 3 3 3 

78 3 5 5 5 5 

79 5 5 5 4 4 

80 5 5 5 5 5 

81 5 4 4 5 4 



 
 

 

82 5 5 5 5 5 

83 5 5 5 5 5 

84 5 5 5 5 5 

85 5 4 4 2 3 

86 5 4 5 5 3 

87 5 5 5 2 3 

88 5 5 5 5 5 

89 5 4 4 5 5 

90 5 4 4 5 4 

91 5 5 5 3 5 

92 5 5 5 5 5 

93 4 3 3 4 4 

94 4 4 4 5 5 

 

Pendidikan (X3) 

Responden P10 P11 P12 P13 P14 

1 3 3 3 2 3 

2 4 5 3 3 4 

3 5 5 4 4 3 

4 3 3 3 3 3 

5 3 3 4 3 4 

6 5 5 5 5 5 

7 4 4 3 3 4 

8 4 4 4 3 4 

9 4 4 4 3 4 

10 3 3 3 2 3 



 
 

 

11 5 4 4 4 4 

12 5 5 4 4 3 

13 3 3 3 3 3 

14 5 5 4 4 3 

15 3 3 3 3 3 

16 4 4 4 2 4 

17 4 5 4 4 4 

18 5 5 4 4 4 

19 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 

21 4 4 4 2 2 

22 2 2 5 5 2 

23 4 4 4 4 4 

24 5 4 4 4 4 

25 4 4 4 4 4 

26 4 4 4 2 4 

27 4 5 4 4 4 

28 5 5 4 4 4 

29 4 3 4 3 3 

30 4 3 4 4 4 

31 3 4 4 4 4 

32 3 3 3 3 3 

33 2 5 3 3 4 

34 5 4 3 4 4 

35 4 4 4 4 4 

36 3 3 4 3 3 



 
 

 

37 4 4 3 4 4 

38 5 4 4 3 5 

39 4 2 4 4 2 

40 4 4 4 4 4 

41 3 3 3 3 3 

42 3 3 3 2 3 

43 4 5 3 3 4 

44 5 5 4 4 3 

45 3 3 3 3 3 

46 3 3 4 3 4 

47 5 5 5 5 5 

48 4 4 3 3 4 

49 4 4 4 3 4 

50 4 4 4 3 4 

51 5 4 4 2 2 

52 3 3 3 3 3 

53 5 5 4 4 5 

54 5 5 5 5 4 

55 3 5 4 5 4 

56 5 5 5 3 5 

57 3 5 5 4 5 

58 4 4 5 5 4 

59 5 5 5 5 5 

60 5 5 5 5 2 

61 5 5 5 5 5 

62 3 4 5 3 3 



 
 

 

63 5 5 5 5 5 

64 5 5 3 5 5 

65 3 5 5 5 5 

66 5 5 4 5 5 

67 3 5 3 3 3 

68 5 5 5 5 5 

69 4 4 4 4 4 

70 4 4 4 4 2 

71 5 5 5 5 2 

72 5 5 5 5 5 

73 4 4 4 3 4 

74 5 5 4 3 5 

75 4 4 3 4 4 

76 5 5 5 5 5 

77 3 3 3 3 5 

78 5 5 4 5 5 

79 5 5 4 3 5 

80 5 5 5 3 2 

81 5 5 4 5 4 

82 5 4 4 4 5 

83 5 5 5 5 5 

84 5 5 5 4 5 

85 5 5 5 4 2 

86 5 5 4 4 5 

87 5 4 4 4 3 

88 5 5 3 5 5 



 
 

 

89 5 5 5 5 5 

90 5 5 3 5 5 

91 5 4 4 5 5 

92 5 5 5 4 5 

93 5 4 4 4 3 

94 5 5 4 4 5 

 

Tingkat Kemiskinan (Y) 

Responden P15 P16 P17 P18 

1 2 3 3 2 

2 4 4 3 3 

3 3 4 4 4 

4 4 2 4 3 

5 4 3 4 4 

6 3 2 4 3 

7 2 1 2 2 

8 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 

10 2 2 2 2 

11 3 3 3 4 

12 2 3 3 4 

13 4 3 4 4 

14 2 3 3 1 

15 4 3 4 2 

16 1 2 2 2 

17 1 1 1 1 



 
 

 

18 2 2 1 1 

19 1 4 4 1 

20 3 1 1 2 

21 4 3 1 1 

22 1 1 1 1 

23 2 1 2 1 

24 4 3 3 1 

25 4 4 4 4 

26 4 3 4 4 

27 2 3 3 1 

28 4 3 4 2 

29 1 2 2 2 

30 3 4 4 3 

31 4 3 3 1 

32 2 1 2 1 

33 3 2 1 1 

34 3 2 2 1 

35 4 4 4 4 

36 4 4 4 4 

37 4 4 4 4 

38 5 5 5 5 

39 4 2 4 4 

40 4 4 4 4 

41 3 3 3 3 

42 3 3 3 2 

43 4 5 3 3 



 
 

 

44 5 5 4 4 

45 3 3 3 3 

46 3 3 4 3 

47 5 5 5 5 

48 4 4 3 3 

49 4 4 4 3 

50 4 4 4 3 

51 4 4 4 4 

52 4 3 4 3 

53 3 5 3 4 

54 5 4 4 4 

55 4 4 5 3 

56 3 4 2 5 

57 3 4 4 3 

58 3 2 3 4 

59 4 3 4 4 

60 3 4 4 4 

61 5 5 5 5 

62 4 5 4 5 

63 5 5 5 4 

64 5 4 4 4 

65 4 5 5 5 

66 4 5 4 4 

67 5 4 2 4 

68 4 4 4 4 

69 5 5 5 4 



 
 

 

70 5 4 4 5 

71 4 5 4 5 

72 4 5 5 5 

73 4 4 4 4 

74 4 5 4 4 

75 5 4 5 4 

76 5 4 4 5 

77 5 5 3 4 

78 4 3 4 3 

79 3 5 3 4 

80 5 4 4 4 

81 4 3 3 3 

82 4 4 3 4 

83 5 4 4 4 

84 4 3 4 4 

85 4 3 4 5 

86 4 3 4 4 

87 3 4 4 4 

88 4 2 4 4 

89 4 4 3 4 

90 5 4 4 5 

91 4 3 4 4 

92 3 4 2 5 

93 3 2 4 3 

94 5 3 3 4 

 



 
 

 

 

Lampiran 3: Foto Penelitian 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 










