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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai judul di atas. Dan 

untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, secara ringkas penulis 

menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah 

“Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

Berdasarkan judul skripsi tersebut maka perlu diuraikan pengertian dari istilah – istilah judul 

tersebut sebagai berikut : 

1. Analisis 

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2
 

2. Pertumbuhan ekonomi 

Pembangunan ekonomi dewasa ini banyak ketergantungan kepada pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi perekonomian suatu Negara yang 

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Salah satu indikator untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi adalah naik turunnya besaran pendapatan nasional atau gross domestic 

product.3 

3. Ketimpangan pendapatan 

Ketimpangan pendapatan adalah suatu proses yang menggambarkan distribusi pendapatan 

masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu.
4
 

4. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan 

tatanan Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia, 

sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi islam adalah tetap, namun pada prakteknya untuk 

hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami 

perubahan.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang langsung Allah SWT turunkan kepada nabi Muhammad SAW dan 

umatnya, dalam Islam segala peraturan dan aturan hidup sudah tercantum dan diberikan sebuah 

petunjuk berupa Al-Qur’an dan Sunnah, Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan 

ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik.
6
 

Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah SWT. Surat Hud (11): 61:  

 

 

                                                             
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), h.58. 

3
 Juliana, Ropi Marlina, Ramdani Saadillah, Siti Maryam, “Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik 

Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 2 (Juli 2018), h. 259-268. 
4
 Dodi Chandra, Surya Hidayat, Rosmeli, “Dampak Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 

Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi”, Jurnal Paradigma Ekonomi, Vol. 12 No. 2 (Juli-Desember 2017), h. 67-76. 
5
 Muhammad Turmudi, “Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam” . Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 18 No. 1 (Maret 

2017), h. 37-56. 
6
Hal ini bisa dilihat dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim klasik, seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, At-Tusi, Ibnu 

Taymiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Penjelasan tentang pemikiran ekonomi para ulama tersebut, lihat Aidit Ghazali, Islamic 
Thinkers on Economics, Administration and Transactions (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1991)  
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ََْشبَُكْى يِّ  َٕ اَ ُْۗ ِٗ ٍّ َغْيُش ٍْ اِٰن َ َيب نَُكْى يِّ
ِو اْعجُُذٔا ّللّاٰ ْٕ َد اََخبُْْى ٰصهًِحب ۘ قَبَل ٰيقَ ْٕ ًُ اِٰنٗ ثَ َٔ ا ۞  ْْٕٓ ثُ ْٕ ُِ ثُىَّ رُ ْٔ َشُكْى فِْيَٓب فَبْتزَْفرُِش ًَ اْتزَْع َٔ ٍَ اَْلَْسِ  

ِجْيٌت  ٌَّ َسثِّْي قَِشْيٌت يُّ ِّ ۗاِ  ١ٔ –اِنَْي

Artinya:“ dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, 

sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari 

bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya).".7  

Tujuan Ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari Syariat Islam itu sendiri (Maqashid asy 

syari‟ah), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang 

baik dan terhormah. Inilah kebahagiaan hakiki yang di inginkan oleh setiap manusia, bukan 

kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. 

Mewujudkan kesejateraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari Syariat 

Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu 

masyarakat dan Negara sajat, tetapi juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera 

dan bahagia. 

Islam mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus menerus dari faktor 

produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.
8
 Dengan 

demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu 

peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika 

produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan 

membahayakan manusia. Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam 

bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi.  

Sedangkan pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-

perubahan  besar  dalam  struktur  sosial,  sikap  mental  yang  sudah terbiasa dan lembaga-lembaga 

nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan 

dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.
9
 Indikator pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan. Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi   daerah   adalah   suatu   

proses   dimana   pemerintah   daerah   dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada 

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah 

tersebut.
10 

Pembangunan juga merupakan usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena itu, hasil 

pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan 

lahir dan batin secara adil dan merata dan kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. 

“Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat kesenjangan antar 

daerah. Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, makmur dan berkeadilan.  

Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang 

memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat 

jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi 

                                                             
7
Departemen Agama, Al-Qur’an & Terjemahannya, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010).h.58. 

8
Abul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Development in Islam (Malaysia: Pelanduk Publication, 1991), h. 5–6.  

9
Todaro, Ekonomi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 78. 

10
Arsyad, Lincoln, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: STIEYKPN, 1999), h. 86. 
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berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi 

lebih baik.
11

  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya 

mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut.
12

  

Akan tetapi kondisi daerah di Indonesia yang secara geografis dan sumber daya alam yang 

berbeda, menimbulkan daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah yang lainnya. 

Karena itu kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dengan cara memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dan berbeda-beda bagi masing-masing 

daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Untuk itu 

perhatian pemerintah harus tertuju pada semua daerah tanpa ada perlakuan khusus pada daerah 

tertentu saja.   

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. 

Karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam 

perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena 

penduduk bertambah terus, maka “dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya, hal ini dapat 

terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik 

Bruto (PDB) setiap tahunnya.
13

   

Seperti yang terjadi di wilayah pulau Sumatera di Indonesia menunjukan pergerakan 

pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB di setiap wilayahnya, yang menjadi fokus bukan hanya 

kenaikan dari angka persen dari pertumbuhan tahun ketahun namun juga perbandingan antar provinsi 

juga menjadi hal yang perlu diperhatikan sehingga setiap provinsi mampu mempertahankan 

pertumbuhan perekonomiannya agar tidak menurun setiap tahunnya serta mempengaruhi laju 

pertumbuhan pada wilayah tersebut, adapun grafik pertumbuhan ekonomi PDB se-Sumatera sebagai 

berikut :  

Tabel 1.1  

Tabel Laju Pertumbuhan PDB se-Sumatera pada Tahun 2016 - 2020 

Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 

Jambi 4,37 4,46 5,10 6,10 6,72 

Kepri 5,03 2,01 5,02 5,33 6,17 

Sumatera Utara 5,18 5,12 4,50 5,03 5,01 

Sumatera Barat 5,26 5,29 4,92 5,13 5,02 

Bengkulu 5,30 4,99 4,95 4,94 5,25 

Lampung 5,15 5,17 5,14 5,03 5,01 

Sumatera Selatan 5,03 5,51 5,00 5,06 5,46 

Riau 2,23 2,71 3,89 4,43 4,65 

Kep. Bangka Belitung 4,11 4,51 4,51 5,04 4,63 

Aceh 3,31 4,19 4,48 4,42 4,55 

 

                                                             
11

Abdul Rahman, “Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat” . Jurnal Manajemen Pembangunan, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, h. 2. 
12

 Ibid. h.  91. 
13

 Rendi Hangga Kusuma, “Analisis Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapat Antar Daerah di 

Provinsi Jawa Tengah 2004-2008” . Jurnal, Vol. 2 No. 1(2019), h. 26-34. 
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Secara spasial, pertumbuhan ekonomi se-Sumatera tahun 2016 – 2020  terjadi di seluruh 

provinsi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Jambi sebesar 672 persen, diikuti oleh Provinsi 

Kepri sebesar 6,17 persen. Struktur perekonomian tahun 2016 - 2020 secara spasial didominasi oleh 

Provinsi Jambi sebesar 26,75 persen, diikuti Provinsi Sumatera Selatan sebesar 26,06 persen dan 

Provinsi Sumatera Barat 25,62 persen. Sementara di urutan terakhir ditempati oleh Provinsi Riau 

dengan 17,91 persen, Sedangkan Provinsi Lampung menempati posisi keempat dengan pertumbuhan 

sebesar 25,5 persen. 

Hal ini juga menggambarkan sebuah prestasi pembangunan perekonomian setiap daerah 

dipengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dikarenakan pembangunan tidak dapat 

berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti 

pembangunan bukan hanya terjadi perubahan secara struktur fisik atau materi, tetapi juga 

menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia 

melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupan sehari-hari. Pembangunan merupakan 

cara untuk memajukan atau memperbaiki dan meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada.  

Kebijakan otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, menyebutkan :  

“Otonomi Daerah” adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 

dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah 

yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.  Pendanaan tersebut menganut 

prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi 

pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing masing tingkat pemerintahan. 

Prinsip otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab sehingga peranan pemerintah daerah 

sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya. Kedua undang-undang 

tersebut memberikan kewenangan semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri terutama 

berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
14

 

Adanya otonomi, “daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan 

tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat dan 

menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.
15

 Sehingga peran 

perusahaan milik daerah dan investasi swasta sangat diharapkan sebagai pendorong utama dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Serta daerah diharapkan mampu 

menarik investor untuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki kemampuan 

dalam mengelola keuangan atau kapasitas fiskal daerah, seperti sumber daya alam, kondisi geografis 

daerah.  

Hal ini menjadi sangat penting karena menentukan besarnya tingkat pendapatan suatu daerah 

serta akan menciptakan berkurangnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah menjadikan tingkat pendapatan antar 

daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi fiskal yang dimiliki. Adapun dampak lain dengan adanya 

otonomi daerah, terdapat kecenderungan masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri 

dan bahkan bersaing satu sama lain dalam hal meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan. 

Pembangunan akan menciptakan ketimpangan antar daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya 

proses pembangunan dan akan berubah sejalan dengan tingkat perubahan proses pembangunan itu 

                                                             
14

 Ngakan Putu Mahesa Eka Raswita, Made Suyana Utama, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan 

Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar” . Jurnal (2018), h. 33. 
15

 Natal Kristiono, “Otonomi Daerah”. Jurnal (2020), h. 23. 
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sendiri. Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam 

kegiatan ekonomi suatu daerah. 

Ketimpangan adalah suatu keadaan yang tidak merata antara satu dengan yang lain. Ketimpangan 

dalam pembangunan juga masih terjadi pada saat ini antara negara maju dan negara berkembang, 

negara maju memiliki pengetahuan yang tinggi dari segi SDM dan bisa mengolah SDA yang dimiliki 

secara efektif dan efisien sedangkan negara berkembang yang belum memiliki SDM yang baik tidak 

mengolah SDA secara efektif. Negara berkembang cenderung untuk membeli barang jadi dari negara 

maju yang mengakibatkan angka impor negara berkembang cenderung lebih tinggi dari pada angka 

ekspornya sehingga mengakibatkan neraca perdagangan yang defisit pada negara berkembang. Hal 

ini sangatlah menguntungkan bagi negara maju sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang cukup 

tinggi antara negara maju dan negara berkembang.
16

 

Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam 

dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan 

ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena 

itu, tidak mengherankan  jika setiap daerah biasanya terdapat daerah maju dan daerah terbelakang. 

Terjadinya ketimpangan antar daerah ini “membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat antar daerah.
17

 

Ketimpangan pembangunan daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar. Fenomena 

yang dijelaskan oleh Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif. Perbedaan tingkat 

kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan 

(backwash effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) terhadap 

pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang 

mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, 

sehingga mengakibatkan ketimpangan antardaerah.
18

 

Melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu daerah tidaklah mudah. Banyak 

yang menjelaskan bahwa ketimpangan ada karena banyaknya kemiskinan pada suatu wilayah, 

namun juga banyak yang berpendapat bahwa ketimpangan terjadi karena adanya kemiskinan di 

tengah kemapanan suatu wilayah. Ketimpangan pembangunan ini bukan antara kelompok kaya dan 

miskin melainkan adanya daerah yang tertinggal dan daerah yang maju.  

Penyebab ketimpangan antar wilayah biasanya berupa perbedaan sumber daya alam seperti 

adanya kandungan alam minyak dan gas atau tingkat kesuburan lahan antara daerah satu dengan 

daerah lain yang tidak sama. Dengan adanya perbedaan itu membuat kegiatan produksi daerah yang 

memiliki sumber daya alam bagus lebih efisien dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan 

daerah lain. Sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki kondisi alam lebih bagus 

akan lebih cepat dibandingkan daerah lain.
19

 

Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi 

suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan 

kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan 

suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.
20

 

Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan 

pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga 

                                                             
16

Krisna Murti, “Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Penduduk Dan Ketimpangan 

Pendapatan Di Pulau Sumatera” Jurnal Ekonomi” Vol.02, No.01, November 2021.  
17

Sjafrizal, Ekonomi Regional (Teori dan Implikasi) (Jakarta: Niaga Swadaya,2008), h. 47. 
18

Rahmat Al Hidayat, “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Bengkulu” Jurnal Akuntansi 

dan Keuangan” Vol.01, No.02, December 2020. 
19

Sjafrizal, Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), h. 20. 
20

Nurhidayati Rahmatullah, “Intervensi Variabel Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran, Dan 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia” Vol.05, No.01, April 2021   
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ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut maka secara 

berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. 

Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umumnya 

pada negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara negara maju.
21

 

Faktor demografis bisa menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Kondisi demografis yang 

dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan 

tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan etos kerja maupun tingkah 

laku. Perbedaan kondisi demografis ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja daerah yang 

bersangkutan. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa juga akan bisa mendorong terjadinya 

peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Alasannya adalah karena bila mobilitas 

tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang 

membutuhkan.
22

 

Manusia dituntut untuk memberdayakan semberdaya yang ada untuk mendorong perekonomian 

di daerah, sebagai mana dalam Al-Qur’an bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk 

berusaha mencari pekerjaan serta menggunakan sumberdaya yang ada dalam meningkatkan 

kesejahteraan kehidupan serta dalam meningkatkan pembangunan di masyarakat. Banyak sekali ayat 

al-Qur’an yang menyuruh manusia untuk bekerja dan memanfaatkan berbagai hal yang ada di dunia 

untuk bekal hidup dan mencari penghidupan di dunia, diantaranya dalam Q.S. Al-A’raf (7) ayat 10 : 

 

 ٌَ ْٔ ب رَْشُكُش َجَعْهَُب نَُكْى فِْيَٓب َيَعبيَِشۗ قَهِْيًًل يَّ َٔ ُكْى فِٗ اَْلَْسِ   ُّٰ نَقَْذ َيكَّ َٔ  ࣖ - ٔٓ 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami 

adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”23
  

Q.S. Al-Jatsiyah (45) ayat 13 : 

ٍو يَّزَرَكَّشُ  ْٕ ٰيٍذ نِّقَ ٌَّ فِْي ٰرنَِك ََلٰ ُُّْ ۗاِ ْيًعب يِّ ًِ َيب فِٗ اَْلَْسِ  َج َٔ ِد  ٰٕ ًٰ ب فِٗ انسَّ َش نَُكْى يَّ َتخَّ َٔ ٌَ ْٔ - ٖٔ 

Artinya:“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi 

semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.
24

  

Kaum muslimin yang ingin mencapai kemajuan hendaknya memberdayakan sumberdaya alam 

yang ada serta harus bekerja keras. Telah menjadi sunatullah di dunia bahwa kemakmuran akan di 

capai oleh mereka yang bekerja keras dan memanfaatkan segala potensinya untuk mencapai 

keinginannya. Tidak heran jika banyak orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, tetapi mau 

bekerja keras untuk mendapatkan kemakmuran di dunia “walaupun di akhirat tetap celaka”. 

Sebaliknya ada pula yang beriman kepada Allah SWT, tetapi tidak mau bekerja dan berusaha 

sehingga sulit untuk mencapai kemakmuran.  

Karena itu, seorang muslim selayaknya mengeluarkan segala kemampuan-nya untuk mencari 

rezeki dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, rezeki yang diusahakannya harus halal, tidak 

mengutamakan penghasilan yang banyak semata, tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. Tentu saja, pekerjaan apapun tidak dilarang “selama tidak bertentangan dengan syariat 

islam. Dalam bekerja, sebaiknya ia menggunakan tangannya atau kemampuannya serta sesuai pula 

dengan keahliannya.
25

  

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan sudah banyak dilakukan. Salah satunya dilakukan 

oleh Rahmat Al Hidayat  dimana dalam penelitiannya menggunakan data sekunder dengan teknik 

pengumpulan data Studi Pustaka dan Studi Dokumenter, menggunakan metode analisis indeks 

                                                             
21

Ibid. h. 38. 
22

 Ibid. h. 37. 
23

Departemen Agama, Al-Qur’an & Terjemahannya, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010).h.7 
24

Departemen Agama, Al-Qur’an & Terjemahannya, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010).h.11. 
25

 H. Rachmat Syafe’I, 2000. Al-hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 54. 
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Williamson, menyimpulkan bahwa Dari analisis indeks Williamson selama periode 2005-2009 

menunjukkan terdapat ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, hal 

ini ditunjukkan oleh angka indeks Williamson secara rata-rata menjauhi nol (0) yaitu sebesar 0,39. 

Kemudian analisis hipotesis Kuznets menunjukkan hubungan antara pertumbuhan PDRB per kapita 

dengan indeks Williamson membentuk pola U-terbalik, yang berarti bahwa hipotesis Kuznets selam 

periode 2005 sampai 2009 berlaku di Provinsi Bengkulu. Ketimpangan yang terjadi diakibatkan 

adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga perbedaan alokasi dana yang 

dipergunakan untuk pembangunan di setiap kabupaten/kota Provinsi Bengkulu. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rifki Khoirudin dan Jannatul Liutammima Musta’in 

(2020) dalam penelitiannya data yang digunakan dalam adalah data sekunder. Metode analisis yang 

akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi data 

panel, menyimpulkan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara 

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sehingga peningkatan atau 

penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi 

pendapatan.  

Penelitian yang juga dilakukan oleh Sherenia Melati Sukma (2021) Metode yang digunakan oleh 

penulis untuk penelitian ini adalah menggunakan analisis data panel serta mengolahnya dengan 

menggunakan program Eviews 10, bahwa  Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun 

terjadi adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

nyatanya belum mampu untuk menurunkan ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi DIY. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dinda Syahriy dan Resti Gustiara (2020) Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi instansi terkait (yaitu Badan Pusat Statistik). Data 

yang digunakan adalah data time series tahun 2016-2020 menggunakan metode pendekatan model 

Regresi Linear Berganda dengan metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian adalah 

pertumbuhan ekonomi pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 

Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian yang berbeda-beda diatas dan juga nilai ketimpangan 

pendapatan mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai “ANALISIS 

PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR 

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2020 DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM” 

 

C. Identifikasi Masalah 

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang sangat penting bagi suatu wilayah, namun 

ketimpangan pendapatan setiap daerah di setiap provinsi masih terjadi sehingga hal ini 

mempengaruhi perkembangan provinsi tersebut secara menyeluruh provinsi Lampung salah satu 

provinsi yang banyak mengalami perbedaan pertumbuhan di setiap daerah kota dan provinsinya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar 

Kabupaten/Kota di provinsi Lampung tahun 2016-2020?  

2. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2020 ditinjau dalam perspektif ekonomi 

Islam ? 

3.  
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E. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk menghindari perluasan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka pada penelitian ini dibatasi faktor-faktor berikut ini : 

1. Penelitian ini diukur dengan pertumbuhan ekonomi 

2. Kabupaten/Kota yang secara berturut – turut mempublikasikan laporan PDRB selama periode 

2016 – 2020 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menguji dan menganalisa suatu pengetahuan.
26

 

Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis teliti memiliki tujuan yang khusus. Adapun 

tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.   

2. Untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

ekonomi. 

2. Dapat dijadikan solusi untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung 

3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan 

pendapatan antar wilayah di Indonesia. 

 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan telah banyak 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan variabel-variabel yang berbeda, berikut ini 

ringkasan hasil penelitian terdahulu yang penulis rangkum Nur Aidar Analisis Disparitas pendapatan 

regional di Provinsi Aceh Berdasarkan  hasil indeks Entropi Theil rata-rata tertinggi terjadi pada 

wilayah Timur Utara Aceh yaitu sebesar 1,66, diikuti wilayah Tengah Aceh sebesar 1,37 dan terkecil 

pada wilayah Barat-Selatan Aceh yaitu sebesar 1,25. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada ketiga 

wilayah Aceh secara umum masih mengalami disparitas, Kukuh dalam penelitiannya Analisis 

Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur menyatakan analisis tipologi 

klassen, yang membagi daerah menjadi empat kuadran, rata-rata kabupaten dan kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur berada pada kuadran IV. Terdapat 23 kabupaten dan kota yang masuk dalam 

kategori kuadran ini, daerah  merupakan daerah yang relatif tertinggal. 

Emi pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat 

pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan di Wilayah Gerbang Kertosusila. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

disparitas  pendapatan Gerbangkertosusila. Rahmat Al Hidayat dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa hubungan antara pertumbuhan PDRB per kapita dengan indeks Williamson membentuk pola 

U-terbalik, yang berarti bahwa hipotesis Kuznets selama periode 2005 sampai 2009 berlaku di 

Provinsi Bengkulu. Ketimpangan yang terjadi diakibatkan adanya perbedaan sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan juga perbedaan alokasi dana yang dipergunakan untuk pembangunan di 

setiap kabupaten/kota Provinsi Bengkulu 

Rifki Khoirudin dan Jannatul Liutammima Musta’in pada tahun 2020 dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan 

distribusi pendapatan sehingga peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak 

                                                             
26

Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996, h.12.  
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berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.sedang  Sherenia Melati Sukma 

(2021) mengungkapkan bahwa Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 

ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun terjadi 

adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

nyatanya belum mampu untuk menurunkan ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi DIY. 

Selanjutnya Dinda Syahriy dan Resti Gustiara (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

pertumbuhan ekonomi pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 

Sumatera Utara. 

Beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain : 

1. Ada beberapa variabel dari penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. 

Variabel tersebut adalah pertumbuhan Ekonomi. 

2. Metode penelitian menggunakan regresi 

3. Data yang digunakan data tahunan. 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu antara lain: 

1. Data pengamatan yang digunakan tahun 2016 sampai tahun 2020 

2. Ada variabel yang ditambahkan yaitu ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota 

3. Hasil penelitian yang berbeda antara pengaruh positif signifikan, positif tidak signifikan, 

atau negatif antara peneliti dengan peneliti lain. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan 

sistematika sebagai berikut: 

Pada Bab Pertama pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu serta 

sistematika penulisan. 

Pada Bab Kedua, berisi tentang landasan teori mengenai teori pertumbuhan ekonomi, definisi 

pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam, ketimpangan pendapatan, dll. 

Pada Bab Ketiga, membahas tentang metode penelitian, maka dalam hal ini dibahas tentang jenis 

penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel serta teknik pengumpulan data dan analisis 

data. 

Pada Bab Keempat, berisi tentang penyajian data dan analisis data, dalam bab ini dibahas tentang 

hasil data yang didapatkan akan disajikan kemudian dianalisis. Untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari hasil dokumentasi serta studi pustaka kemudian diselaraskan dengan teori yang 

relevan dengan penelitian ini. 

Pada Bab Kelima penutup, pada bab ini dikemukakan kesimpulan menyusun hasil analisis 

pembahasan dan saran/rekomendasi yang dipandang perlu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar 

Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Kota di 

Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap  ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

meningkat tidak mempengaruhi kenaikan ketimpangan pendapatan antar wilayah 

kabupaten/kota provinsi Lampung , nilai positif yang terjadi pada F statistik menggambarkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurunkan nilai ketimpangan pendapatan. 

2. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016 – 

2020 

Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung masuk kedalam kategori 

sedang, sehingga ketimpangan yang terjadi masih belum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

ekonomi islam, yaitu dapat dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberi saran-saran 

sebagai berikut: 

Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak masalah yang menarik tentang Pertumbuhan ekonomi 

ataupun faktor makro ekonomi yang dapat diteliti, sebagaimana masih banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi pergerakan nilai Ketimpangan Pendapatan antar wilayah Kota/Kabupaten seperti 

pengangguran, upah, dan pendapatan daerah lainnya. Dikarenakan dalam penelitian ini tidak 

mengambil seluruh Kabupaten dan Kota Di Provinsi Lampung peneliti berharap bagi penelitian 

berikutnya dapat lebih luar dalam mengambil sampel tersebut. 
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