
 

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN 

KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN 

MANUSIA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 

2014-2020 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  

Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

Oleh: 

NITA NORMALIA 

NPM. 1851010102 

 

 

 

 

Program Studi: Ekonomi Syariah 

 

 

Pembimbing 1 : Dr. Madnasir, S.E.,M.S.I. 

Pembimbing 2 : Weny Rosilawati, M.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

TAHUN 1443 H / 2022 

 



ii 
 

ABSTRAK 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator 

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas 

hidup manusia untuk dapat menentukan peringkat atau level 

pembangunan suatu wilayah/negara. Menurut data Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa nilai 

indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan setiap 

tahun namun pertumbuhan ekonominya fluktuatif dengan 

kecenderungan menurun. Sedangkan tingkat kemiskinannya masih 

berada dalam kategori tinggi meskipun terus mengalami penurunan. 

Peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia seharusnya 

diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk 

mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut 

sehingga masyarakat dapat memfasilitasi komponen dasar terhadap 

kebutuhan manusia yang kemudian tercermin dalam tingkat 

kemiskinan yang rendah. Kesejahteraan melalui pembangunan yang 

di pandang dalam perspektif ekonomi islam adalah dimana 

masyarakat akan bertindak sebagai pelaku sekaligus penerima 

manfaat terhadap adanya proses pembangunan tersebut. Dari 

masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten Lampung Selatan 

perspektif ekonomi islam. Pertumbuhan ekonomi yang adil akan 

mencerminkan tingkat kemiskinan yang rendah, sehingga 

harapannya dapat membuat masyarakat lebih dekat dengan 

kesejahteraan. 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara 

variabel bebas yakni pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan 

terhadap variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia. 

Peneliti mengumpulkan data dan informasi penelitian ini 

menggunakan 2 metode yaitu melalui kepustakaan dan dokumentasi. 

Jenis data yang di gunakan adalah time series yaitu sejak tahun 

2014-2020 dengan proses analisis menggunakan analisis regresi 

linier berganda yang diolah dengan program Eviews 10. Data 
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sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan 

Kabupaten Lampung Selatan berupa data mengenai laju 

pertumbuhan PDRB, tingkat kemiskinan dan nilai indeks 

pembangunan manusia Kabupaten Lampung Selatan.  

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji 

hipotesis disimpulkan bahwa secara parsial, pertumbuhan ekonomi 

dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia dan kemiskinan berpegaruh negatif 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan 

penelitian ini secara simultan menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. Dalam perspektif ekonomi islam 

pertumbuhan ekonomi dipandang lebih luas dari sekedar 

memperdebatkan masalah perkembangan pendapatan nasional rill, 

tapi juga pada kegiatan ekonominya secara menyeluruh. 

Perkembangan terhadap kegiatan ekonomi yang merata di suatu 

daerah akan mengindikasi bahwa masyarakat secara menyeluruh 

memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga 

itu dapat mendorong pengentasan terhadap masalah kemiskinan. 

Pada tingkat kemiskinan yang menurun sesuai dengan ajaran islam 

mengatakan bahwa kemiskinan dapat membuat kondisi seseorang 

terhalang untuk merasakan kesejahteraan dimana kesejahteraan yang 

dimaksud adalah mengacu pada tujuan manusia mencapai falah 

yakni kebahagiaan dunia dan akhirat serta kehidupan yang baik dan 

terhormat. Dengan demikian, pembangunan untuk kesejahteraan 

dalam islam diartikan sebagai proses multidimensi yang akan 

menciptakan perubahan struktur sosial demi mencapai falah 

(kemuliaan hidup).   

 

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan 

Ekonomi, Kemiskinan.  
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ABSTRACT 

 

The Human Development Index (HDI) is an indicator to 

measure success in efforts to build the quality of human life in order 

to determine the ranking or level of development of a region/country. 

According to data from the Central Statistics Agency for South 

Lampung Regency, the value of the human development index 

continues to increase every year, but its economic growth fluctuates 

with a declining trend. Meanwhile, the poverty rate is still in the high 

category although it continues to decline. An increase in the human 

development index should be followed by high economic growth to 

reflect the development of economic activities in the region so that the 

community can facilitate the basic components of human needs which 

are then reflected in a low poverty rate. Welfare through development 

which is seen in the perspective of Islamic economics is where the 

community will act as both actors and beneficiaries of the 

development process. From these problems, the formulation of the 

problem in this study is whether economic growth and poverty affect 

the human development index (IPM) in South Lampung district from 

an Islamic economic perspective. Fair economic growth will reflect a 

low level of poverty, so the hope is that it can bring people closer to 

prosperity. 

This study uses quantitative methods where this study aims to 

determine the relationship between the independent variables, namely 

economic growth and poverty on the dependent variable, namely the 

human development index. Researchers collect data and information 

on this research using 2 methods, namely through literature and 

documentation. The type of data used is time series, namely since 

2014-2020 with the analysis process using multiple linear regression 

analysis which is processed with the Eviews 10 program. Secondary 

data obtained from the Central Statistics Agency of Lampung 

Province and South Lampung Regency in the form of data on the 

growth rate of GRDP, level of poverty and the value of the human 

development index in South Lampung Regency. 

Overall, the results of multiple linear regression analysis and 

hypothesis testing concluded that partially, economic growth had no 
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significant effect on the human development index and poverty had a 

significant negative effect on the human development index. 

Meanwhile, this study simultaneously states that economic growth and 

poverty have a significant effect on the human development index. In 

the perspective of Islamic economics, economic growth is seen more 

broadly than just debating the issue of real national income 

development, but also on economic activities as a whole. The 

development of equitable economic activity in an area will indicate 

that the community as a whole has income to meet their daily needs so 

that it can encourage poverty alleviation. At a decreasing level of 

poverty in accordance with Islamic teachings, it is said that poverty 

can hinder a person's condition from feeling well-being where the 

welfare in question refers to the human goal of achieving falah, 

namely the happiness of the world and the hereafter as well as a good 

and honorable life. Thus, development for welfare in Islam is defined 

as a multidimensional process that will create changes in the social 

structure in order to achieve falah (the glory of life). 

 

Keywords: Human Development Index, Economic Growth, Poverty. 
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MOTTO 

 

 َوَمآ اَْرَسْلٰنَك اَِّلا َرْحَمةً لِّْلٰعلَِمْينَ 
 

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” 

 

(Q.S An-Anbiyah :107) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Demi menghindari adanya kesalahpahaman dalam 

penafsiran mengenai judul skripsi, maka penulis merasa perlu 

menjelaskan beberapa kata kunci terkait dengan istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi. Adapun judul skripsi yang 

dimaksud yaitu “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014-2020 Perspektif 

Ekonomi Islam.” Adapun uraian pengertian beberapa istilah 

dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh, adalah kekuatan yang dapat berupa gejala yang 

mendorong perubahan terhadap sesuatu lain yang berada 

di sekitarnya untuk membentuk kepercayaan atau 

perubahan baru.
1
 

2. Pertumbuhan Ekonomi, adalah perkembangan kegiatan 

perekonomian dimana barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah sehingga kemakmuran 

masyarakat meningkat.
2
 

3. Kemiskinan, mengacu pada seseorang atau sekelompok 

orang yang tidak dapat  memenuhi kebutuhan minimal 

dari standar hidup tertentu.
3
 

4. Indeks Pembangunan Manusia, merupakan ukuran nilai 

pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah 

                                                           
1 Winarno Surakhmad, Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah (Jakarta: PT 

Kompas Media Nusantara, 2015). 
2 Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, Strategi Pembangunan Manusia 

Dalam Perspektif Ekonomi Lokal, Edisi Kedua (Makasar: CV Nur Lina, 2018). Hal. 

11 
3 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Pranadamedia Group, 

2015). Hal. 23 



 
 

 

2 

komponen dasar kualitas hidup yang dapat 

mencerminkan kesejahteraan suatu wilayah.
4
 

5. Ekonomi Islam, tata aturan yang berkaitan dengan 

produksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain 

dalam kerangka mencari maisyah (penghidupan individu 

maupun kelompok/negara sesuai ajaran Islam) 

berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Ide pokok dari pembangunan manusia adalah 

memposisikan manusia sebagai asset bangsa yang 

sesungguhnya seiring dengan terciptanya pertumbuhan dalam 

berbagai bidang mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, 

budaya, dan lingkungan yang mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, tujuan 

utama dari pembangunan manusia adalah mampu 

menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi 

masyarakat untuk memiliki umur panjang dan sehat, 

menjalankan kehidupan yang produktif dan kualitas mutu 

yang tinggi. Sebuah tolak ukur telah ditetapkan oleh UNDP 

(United Nations Development Programme) sebagai organisasi 

yang terus mengusahakan perubahan pembangunan secara 

global di bawah PBB (perserikatan bangsa-bangsa) dengan 

tujuan akhir menciptakan kesetaraan di dunia. Tolak ukur 

tersebut menilai tingkat capaian keberhasilan dari sebuah 

pembangunan dan kesejahteraan manusia melihat dari 

pembangunan kualitas manusianya untuk menyokong proses 

pembangunan secara menyeluruh. Pendekatan yang dibangun 

berfokus terhadap perluasan pilihan masyarakat yang secara 

bebas dan bermartabat. Hal ini dilakukan supaya 

pembangunan manusia dapat menangkap secara luas dan jelas 

                                                           
4 Prayudha Ananta, ―Determinan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung,‖ 

Jurnal Ekonomi Pembangunan 2, no. 3 (2013). Hal. 248 
5 Hasan Andy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hal. 11 
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semua aspek yang langsung berkaitan dengan kehidupan 

manusia itu sendiri secara menyeluruh. 

 

Konsep pembangunan manusia diukur dengan 

menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu 

umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan standar hidup 

yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh 

indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan 

diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata 

lama sekolah. Sedangkan dimensi standar hidup layak 

diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini 

terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk 

IPM.
6
 Dimensi pengembangan manusia yang berhasil akan 

diikuti dengan kemajuan suatu bangsa. Penyajian indeks 

pembangunan manusia dikemukakan mulai dari tingkat 

nasional untuk menggambarkan keadaan suatu negara hingga 

ke tingkat yang lebih kecil untuk menggambarkan keadaan 

pembangunan yang terjadi di provinsi dan daerah-daerah di 

bawahnya yakni kabupaten dan kota. Indeks pembangunan 

manusia pada tingkat daerah seperti kabupaten atau kota akan 

memberikan peta pembangunan manusianya secara lebih 

rinci. Pengukuran pada tingkat ini juga dimaksudkan untuk 

melihat gambaran sejauh mana posisi suatu daerah dan 

disparitas yang terjadi akibat perbedaan kondisi wilayah dan 

permasalahan yang berpotensi muncul pada masing-masing 

daerah. Perbedaan karakteristik wilayah juga akan 

mempengaruhi pembangunan, sehingga kebijakan terhadap 

upaya pembangunan berbeda antara satu wilayah dengan 

wilayah lainnya meski berada dalam satu provinsi yang sama. 

 

Pada tahun 2010, secara resmi UNDP telah 

memperkenalkan sebuah metode baru untuk menghitung 

indikator komposit guna menghasilkan nilai indeks 

pembangunan manusia. Perubahan pada metode baru ini 

                                                           
6 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (Jakarta: Badan Pusat 

Statistik, 2018). Hal. 1 
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memiliki keunggulan yang jauh lebih baik untuk 

mempresentasikan pembangunan manusia. Secara nasional, 

Indonesia sendiri baru mengaplikasikan penghitungan metode 

baru tersebut pada tahun 2014 dengan menyesuaikan data 

yang ada. Penghitungan metode baru terhadap nilai indeks 

pembangunan manusia memberikan gambaran yang utuh 

terhadap pembangunan. Masalah yang kemudian ditangkap 

dari nilai indeks pembangunan manusia yang menjadi 

perhatian pemerintah ditunjukkan oleh potret kesenjangan 

terhadap capaian pembangunan manusia antarwilayah yang 

sangat tajam. Kesenjangan pembangunan manusia antar 

kabupaten/kota di dalam provinsi masih relatif tinggi bahkan 

terhadap kabupaten dan kota dalam satu provinsi yang sama.
7
 

Maka, perencanaan dalam rangka meningkatkan pemerataan 

kualitas kehidupan manusia akan bergantung pada progam 

kebijakan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah.  

 

Sejak tahun 2017 beberapa provinsi dinyatakan terus 

menunjukkan kecepatan pembangunan manusia yang tinggi 

secara nasional. Nilai tersebut memperlihatkan perubahan 

kategori pada nilai indeks pembangunan manusia di beberapa 

provinsi. Diantara lima provinsi teratas dalam percepatan 

pembangunan manusia di Indonesia salah satunya ditunjukkan 

oleh provinsi Lampung. Hal ini mencerminkan adanya 

pembangunan ke arah yang positif di wilayah provinsi 

Lampung. Pembangungan di provinsi Lampung tersebut tentu 

tidak terlepas dari pengaruh proses pembangunan yang terjadi 

pada daerah-daerah dibawahnya yakni kota dan kabupaten di 

bawah provinsi Lampung. Berikut disajikan data mengenai 

nilai indeks pembangunan manusia provinsi Lampung 

terhadap nilai indeks pembangunan manusia kota dan 

kabupaten di provinsi Lampung dalam rentang waktu tahun 

2014 hingga 2020 (penghitungan nilai indeks pembangunan 

dengan metode baru), sebagai berikut: 

                                                           
7 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru Tahun 

2014 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014). hal. 3 
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Tabel 1.1 

 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung 

    Sumber data: BPS, data diolah. 

 

Dari 15 kabupaten/kota yang ada di provinsi Lampung, 

sebanyak 11 kabupaten masih berada pada status indeks 

pembangunan manusia kategori ―sedang‖ dengan nilai 

60≤IPM≤70, sedangkan hanya 4 kabupaten/kota yang telah 

berstatus kategori indeks pembangunan manusia  ―tinggi‖ 

dengan nilai berkisar antara 70≤IPM≤80. Nilai indeks 

 

Wilayah 

 

Indeks Pembangunan Manusia 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bandar 

Lampung 

74.34 74.81 75.34 75.98 76.63 77.33 77.44 

Metro 74.98 75.10 75.45 75.87 76.22 76.77 77.19 

Lampung 

Tengah 

67.07 67.61 68.33 68.95 69.73 70.04 70.16 

Pringsewu 66.58 67.55 68.26 68.61 69.42 69.97 70.30 

Lampung 

Timur 

66.42 67.10 67.88 68.05 69.04 69.34 69.37 

Tulang 

Bawang 

65.83 66.08 

 

66.74 67.07 67.70 68.23 68.52 

Lampung 

Selatan 

63.75 65.22 66.19 66.95 67.68 68.22 68.36 

Lampung 

Barat 

63.54 64.54 65.45 66.06 66.74 67.50 67.80 

Lampung 

Utara 

64.89 65.20 65.95 66.58 67.17 67.63 67.67 

Waykanan 64.32 65.18 65.74 65.97 66.63 67.19 67.44 

Tanggamus 62.67 63.66 64.41 64.94 65.67 66.37 66.42 

Tulang 

Bawang 

Barat 

62.46 63.01 63.77 64.58 65.30 65.93 65.97 

Pesawaran 61.70 62.70 63.47 64.43 64.97 65.75 65.79 

Pesisir 

Barat 

59.76 60.55  61.50 62.20 62.96 63.79 63.91 

Mesuji 58.71 59.79 60.72 61.87 62.88 63.52 63.63 

Provinsi 

Lampung 

66.42 66.95 67.65 68.25 69.02 69.57 69.69 
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pembangunan manusia tertinggi ditunjukkan oleh kota Bandar 

Lampung sebesar 77,58 berada di atas rata-rata indeks 

pembangunan manusia provinsi Lampung sebesar 69,90 

bahkan secara nasional sebesar 72,29. Nilai indeks 

pembangunan manusia paling rendah ditunjukkan oleh 

kabupaten pesisir barat dan mesuji. Sedangkan percepatan 

pembangunan manusia yang signifikan ditunjukkan oleh 

kabupaten Lampung Selatan dengan nilai indeks 

pembangunan manusia sebesar 63,75 pada tahun 2014 

menjadi 68,36 pada tahun 2020. Dibandingkan dengan 

kabupaten lainnya sejak tahun 2014 yang juga memiliki nilai 

indeks pembangunan setara dengan kabupaten Lampung 

Selatan, kabupaten Lampung Selatan melaju pada percepatan 

pembangunan manusia yang baik dengan nilai indeks 

pembangunan yang lebih besar pada data terakhir yang dimuat 

oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. 

Dalam tabel diatas, peningkatan pada nilai indeks 

pembangunan yang ditunjukkan oleh Kabupaten Lampung 

Selatan pada tahun 2018-2020 membuat kabupaten Lampung 

Selatan berada di posisi peringkat ke tujuh se-provinsi 

Lampung. Capaian nilai indeks pembangunan manusia pada 

tahun 2020 hanya berbeda 0,16 dengan nilai indeks 

pembangunan manusia yang diraih oleh kabupaten Tulang 

Bawang yang berada di posisi ke enam. Padahal di tahun 2014 

sebelumnya perbedaan antara kedua kabupaten tersebut cukup 

jauh dengan nilai 63,75 berbanding 65,83. Kabupaten 

Lampung Selatan menjadi salah satu kabupaten dengan 

percepatan pembangunan manusia yang pesat di Provinsi 

Lampung.  
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Tabel 1.2 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2014-2020 

 

No. Tahun 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

1. 2014 63,75 

2. 2015 65,22 

3. 2016 66,19 

4. 2017 66,95 

5. 2018 67,68 

6. 2019 68,22 

7. 2020 68,36 

  Sumber data: BPS, data diolah. 

Peningkatan pada nilai indeks pembangunan manusia di 

suatu wilayah berarti adanya proses pembangunan yang 

berhasil dimana manusia di dalamnya lebih dekat dengan 

kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari adanya sebuah 

pembangunan. IPM sebagai ukuran pembangunan manusia 

yang memiliki indikator untuk menilai kemajuan suatu 

daerah/negara salah satunya menekankan pada bidang 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah 

satu target dalam rencana pembangunan daerah karena melalui 

pertumbuhan ekonomi daerah yang terus bertumbuh 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang paling akrab 

dikaitkan dengan pembangunan manusia. Adanya suatu 

peningkatan dari pertumbuhan ekonomi mengindikasikan 

adanya peningkatan output dan pendapatan, sehingga 
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diharapkan meningkatkan kesejahteraan manusia yang berarti 

menunjukkan adanya pembangunan di wilayah tersebut.  

Dalam penelitian yang dimuat dalam Journal Of 

Humanities and Social Studies dengan judul penelitian The 

Correlation of The Human Development Index (HDI) towards 

Economic Growth (GDP Per Capita) In 10 Asean Member 

Countries mengemukakan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi 

bagaimana pun memungkinkan untuk mencapai tingkat 

pembangunan manusia yang tinggi, di satu sisi peningkatan 

kualitas pembangunan manusia menyebabkan peningkatan 

peluang pertumbuhan ekonomi.
8
 Dalam capaian kegiatan 

ekonomi yang dirangkum dalam pertumbuhan ekonomi berarti 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat 

hal ini berarti kegiatan ekonominya menunjukkan kemajuan 

terutama apabila melibatkan masyarakat secara menyeluruh.  

Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pembangunan 

termasuk ke dalam salah satu indikator untuk mengukur 

kinerja ekonomi suatu wilayah yang dapat mencerminkan 

respresentasi standar hidup yang layak. Indikator tersebut 

merupakan penilaian terhadap indeks pembangunan manusia. 

Untuk dapat melihat tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang dapat ditunjukkan dengan tingginya nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini dikarenakan nilai 

PDRB akan menunjukkan aktivitas produksi barang dan jasa 

di suatu daerah, tingginya perkembangan pada aktivitas 

ekonomi tersebut akan berpengaruh terhadap banyak faktor 

untuk menyumbang proses pembangunan. Misalnya 

penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat yang stabil 

karena masyarakat memiliki pendapatan, dan kemampuan 

terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Maka pembangunan 

manusia yang terjadi di suatu wilayah akan berkaitan dengan 

                                                           
8 Elistia dan Barlia Annis Syahzuni, ―The Correlation Of The Human 

Development Index (Hdi) Towards Economic Growth (Gdp Per Capita) In 10 Asean  

Member Countries. Journal Of Humanities And Social Studies,‖ Journal Of 

Humanities And Social Studies 2, no. 2 (2018). Hal. 45 
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bagaimana kondisi perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi 

masyarakatnya di wilayah tersebut. Peningkatan yang terjadi 

terhadap nilai indeks pembangunan manusia di kabupaten 

Lampung Selatan menunjukkan bahwa peningkatan tersebut 

justru dibarengi dengan pertumbuhahan ekonomi yang 

cenderung fluktuatif dan bahkan memiliki kecenderungan 

menurun.  

Tabel 1.3 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2014-2020 (Dalam Persen %) 
 

No. Tahun 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

1. 2014 5,80 

2. 2015 5,38 

3. 2016 5,22 

4. 2017 5,46 

5. 2018 5,26 

6. 2019 5,13 

7. 2020 -1,73 

Sumber data: BPS, data diolah. 

Menurut UNDP, kualitas sebuah pembangunan manusia 

dapat berubah meningkat jika didukung oleh pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah yang juga bergerak ke arah 

peningkatan. Sebab tingkat kesejahteraan masyarakat dapat 

digambarkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per 

kapita yang terangkum dalam gambaran pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah. Namun jika membandingkan 

pertumbuhan ekonomi dan nilai IPM kabupaten Lampung 

Selatan justru menunjukkan fakta sebaliknya. Gejala yang 
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menunjukkan adanya penurunan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan tidak membuat nilai 

indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Selatan 

menurun dimana nilai indeks pembangunan manusianya justru 

menunjukkan peningkatan bahkan kenaikan nilai IPM tersebut 

terjadi setiap tahun, baik ketika pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan fluktuasi atau 

berada pada minus terendah pada tahun 2020. 

 

Pada tabel pertumbuhan ekonomi di atas, angka 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Selatan 

menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonominya 

tertinggi berada pada tahun 2014 sebesar 5,80% yang 

kemudian mengalami penurunan selama dua tahun setelahnya 

yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Meski kembali menunjukkan 

kenaikan pada tahun 2017 yakni sebesar 5,46% namun 

kenaikan tersebut tidak dapat berlangsung di tahun-tahun 

setelahnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2017 tersebut bahkan tidak lebih besar dari pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2014. Sampai tahun 2020, nilai 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan 

menunjukkan penurunan hingga menyentuh angka -1,73%.  

 

Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung 

Selatan pada tahun 2020 tersebut diakibatkan oleh kondisi 

perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Kondisi 

ini sebenarnya bukan saja mempengaruhi perubahan kinerja 

ekonomi yang menjadi lesu di kabupaten Lampung Selatan, 

namun telah mempengaruhi tatanan ekonomi dan kehidupan 

sosial secara global. Jika pada kabupaten Lampung Selatan 

perlambatan kegiatan ekonomi di tahun 2020 melambat 

sampai -1,73%, penurunan tersebut juga sama besarnya 

dengan penurunan laju pertumbuhan PDRB pada tingkat 

nasional yang menurun sebesar -2,07% pada tahun 2020. 

Pandemi COVID-19 membuat kontraksi pada perekonomian 

yang disebabkan penurunan output kegiatan ekonomi. Hal ini 
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dipicu oleh permintaan barang dan jasa yang menurun, disusul 

turunnya harga komoditas, tersendatnya pasok komoditas 

input produksi dan rendahnya minat investor untuk 

berinvestasi.
9
 Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga 

konstan yang digunakan untuk memperlihatkan laju 

pertumbuhan ekonomi pertumbuhan secara nyata, angka 

PDRB tahun 2020 di kabupaten Lampung Selatan hanya 

mancapai 29,74 triliun dimana pada tahun sebelumnya dapat 

mencapai 30,26 triliun.
10

 Kondisi dimana pertumbuhan 

ekonomi yang mengalami penurunan tersebut 

mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat cenderung 

ikut menurun. Pendapatan yang rendah mengakibatkan daya 

beli masyarakat ikut menurun dan mereka harus menekan 

kebutuhan hidupnya.  

 

Dikutip dari laman resmi kabupaten Lampung Selatan, 

walikota Nanang Ermanto mengenai Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) atas APBD 2020, 

menyampaikan bahwa IPM kabupaten Lampung Selatan 

berada pada nilai 68,36 diikuti dengan penurunan kemiskinan 

dari tahun sebelumnya sebesar 14,31% menjadi 14,08% pada 

tahun 2020. 

 

 
 

 

 

 

                                                           
9 Yolanda, ―Hampir dua tahun terakhir, covid-19 jadi variabel determinan 

dalam setiap penellitian,‖ Jurnal Ekonomi 23, no. 2 (Juni 2021). Hal. 3 
10 Frida jubilate Hutabarat, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2016-2020 (Lampung Selatan: Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Lampung Selatan, 2021). Hal. 97 
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Tabel 1.4 

Presentase Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2014-2020 
 

No. Tahun Kemiskinan 

(%) 

1. 2014 16,77 

2. 2015 16,27 

3. 2016 16,16 

4. 2017 15,16 

5. 2018 14,86 

6. 2019 14,31 

7. 2020 14,08 

 Sumber data: BPS, data diolah. 

Meski menunjukkan penurunan sebesar 0,23% pada 

tahun 2020, namun persentase kemiskinan di Kabupaten 

Lampung Selatan masih tergolong ke dalam tingkat 

kemiskinan yang tinggi. Kabupaten Lampung Selatan dengan 

presentase kemiskinan 14,08% memiliki penduduk yang 

berada dibawah garis kemiskinan setidaknya mencapai 143,33 

ribu orang. Angka ini bahkan berada di atas persentase 

kemiskinan provinsi Lampung sebesar 12,34% dari total 

penduduk. Selain itu menurut data dari Badan Pusat Statistik, 

Kabupaten Lampung Selatan termasuk ke dalam 10 kabupaten 

dengan angka kemiskinan tertinggi di Lampung. Angka 

kemiskinan yang tinggi di suatu daerah akan menurunkan 

daya beli masyarakat dan membuat mereka tidak mampu 

memenuhi kebutuhannya. Sebagai komponen yang menjadi 

salah satu unsur penentu dalam memegang peranan penting 

proses pembangunan ekonomi, daya beli menjadi ukuran 

kemampuan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa 
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yang dibutuhkan agar dapat hidup dengan layak. Perkiraan 

daya beli masyarakat suatu wilayah tertentu dapat menjadi 

indikasi utama sejauh mana tingkat keberhasilan 

pembangunan ekonominya. Kondisi kemiskinan yang dialami 

oleh masyarakat akan identik dengan rendahnya daya beli.  

 

Kemiskinan berdampak terhadap pembangunan manusia 

dimana masyarakat yang tidak mampu memenuhi keperluan 

dasarnya juga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan 

pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator dari 

pembangunan manusia. Ketidakmampuan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling dasar ini akan 

mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. 

Kemiskinan menjadi masalah yang kemudian akan 

mempengaruhi segala aspek pada kehidupan manusia 

sehingga masyarakat yang miskin akan jauh dari 

kesejahteraan.
11

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heppy 

Syofya (2018) dengan judul penelitian Effect of Poverty and 

Economic Growth on Indonesia Human Development Index 

menyatakan hasil bahwa baik kemiskinan dan pertumbuhan 

ekonomi akan memberikan pengaruh dan signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia. Maka, upaya terhadap 

penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi akan 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
12

 

Pembangunan yang memperhatikan isu kemiskinan suatu 

kelompok masyarakat menjadi cara untuk menghasilkan 

output yang bermutu dimana antara pertumbuhan dan 

pengurangan kemiskinan dapat berjalan beriringan. Dalam 

paradigma mengenai pembangunan manusia bagaimana pun 

pendapatan telah menjadi alat untuk menguasai sumber daya 

                                                           
11 Kurnia Sari Dewi, Wiwin Priana Primadhana, dan Muhammad Wahed, 

―Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro,‖ Syntax Idea 3, no. 4 (April 

2021). Hal. 844 
12 Heppi Syofya, ―Effect of Poverty and Economic Growth on Indonesia 

Human Development Index,‖ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 18, no. 2 

(2018). Hal. 423 
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sehingga seseorang dapat mewujudkan kehidupannya yang 

layak atas dasar pilihan-pilihan yang bebas. 

 

Landasan pembangunan manusia dalam islam 

mengutamakan kemaslahatan (manfaat) bagi umat manusia. 

Prioritas utamanya diharapkan pembangunan manusia tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dasar pokok tujuan syara’ dalam 

islam. Pemenuhan atas kebutuhan dasar ini akan membuat 

individu mempertahankan eksistensi hidup dan perannya 

sebagai khalifah di bumi.
13

 Dalam islam, konsep 

pembangunan harus menjadi sebuah proses multidimensi yang 

menciptakan perubahan struktur sosial. Tujuan akhirnya 

adalah kesejahteraan sosial, kesejahteraan yang tidak 

mengabaikan keberagaman kebutuhan dasar serta keinginan 

individu maupun kelompok. Tujuan tersebut dapat tercapai 

apabila perekonomian bergerak ke arah yang positif.  

 

Dalam ekonomi islam, pertumbuhan ekonomi yang dituju 

yakni pertumbuhan yang optimal yang tidak memperkenankan 

pertumbuhan dan konsumsi modal melampui batas dan 

mengorbankan manusia dalam prosesnya. Pertumbuhan 

ekonomi yang baik dalam islam dipandang sebagai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memaksakan 

pengorbanan yang tidak alamiah serta diiringi dengan 

distribusi yang merata. Islam mengutamakan keseimbangan 

antara orientasi duniawiyah dan ukhrawiyah secara bersama-

sama. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, maka 

pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati oleh setiap 

orang. Dengan demikian, distribusi pendapatan dari suatu 

pertumbuhan ekonomi dengan tujuan pemerataan menjadi 

bagian paling utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam 

kajian ekonomi Islam, persoalan mengenai pertumbuhan 

ekonomi telah menjadi perhatian dalam pemikiran ekonomi 

                                                           
13 Inayah Swasta Ratih dan Tamimah, ―Indeks Pembangunan Manusia dalam 

Islam,‖ Jurnal Ekonomi islam 1, no. 1 (2021). Hal. 57 
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Islam klasik. Persoalan ini berlandaskan pada firman Allah 

SWT dalam surat Hud ayat 61: 

 

َد اَخَ  ْٕ ًُ اِٰنى ثَ َٔ ٍْ َ َيا نَُكْى يِّ
ِو اْعبُُذٔا ّللّاٰ ْٕ ٍّ  اُْْى ٰصهًِحا ۘ قَاَل ٰيقَ ِ   اِٰن َغْيُش  

ا ْْٕٓ بُ ْٕ ُِ ثُىَّ تُ ْٔ َشُكْى فِْيَٓا فَاْستَْغفُِش ًَ اْستَْع َٔ ٍَ اْْلَْسِض  ََْشاَُكْى يِّ َٕ اَ ُْ  ِّ اِنَْي  

ِجْيبٌ  ٌَّ َسبِّْي قَِشْيٌب يُّ  اِ
 

Terjemahan: 
 

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka 

Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, 

sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah 

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian 

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". 

 

Ayat tersebut mengandung perngertian bahwa manusia 

berperan menciptakan kemakmuran di bumi Allah SWT. 

Terminologi mengenai kemakmuran tersebut mengandung 

pemahaman kemakmuran secara menyeluruh dapat di tempuh 

dengan pertumbuhan ekonomi, dimana Islam 

mendefinisikannya sebagai suatu perkembangan secara terus-

menerus dari faktor produksi secara benar sehingga mampu 

memberikan konstribusi kebaikan bagi umat manusia. Dengan 

demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam 

merupakan hal yang sarat akan nilai.
14

  

 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara merata diikuti 

dengan distribusi pendapatan akan menciptakan kondisi 

dimana setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dengan demikian, hal tersebut dapat mengentaskan masalah 

kemiskinan yang terjadi sebagai persoalan yang paling sering 

ditemui. Persoalan mengenai kemiskinan bersifat 

                                                           
14 Rizal Muttaqin, ―Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam,‖ Jurnal 

Ekonomi Syariah dan Bisnis 1, no. 2 (November 2018). Hal. 199 
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multidimensi dimana dapat mempengaruhi berbagai aspek. 

Kemiskinan membuat jutaan anak-anak tidak dapat 

mengenyam pendidikan, kesulitan mengakses kesehatan, tidak 

adanya investasi, kriminalitas meningkat dan mengancam 

eksistensi manusia. Kemiskinan dapat terjadi karena sebagian 

besar manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan melakukan 

penindasan demi memperkaya diri sendiri. Hal ini dilarang 

oleh islam dimana kekayaan yang diperoleh dengan jalan 

yang buruk tidak diberkahi oleh Allah SWT sesuai dengan 

firman-Nya pada surat Adz-Dzariat ayat 25: 

 

 ًَ اْن َٔ ِْٓى َحقٌّ نِهسَّائِِم  انِ َٕ فِي أَْي ْحُشٔؤَ  
Terjemahan: 

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 

bahagian.” 
 

Upaya menciptakan pembangunan manusia untuk 

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran baru dapat 

dikatakan berhasil apabila kesejahteraan tersebut dapat 

dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Sejalan dengan 

itu, sebuah tolak ukur yang diciptakan untuk melihat 

pencapaian pembangunan di kabupaten Lampung Selatan 

telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sejak 

2014 hingga tahun 2020 namun pertumbuhan ekonominya 

cenderung mengalami penurunan dan kemiskinan yang relatif 

tinggi.  

 

Dari penjabaran latar belakang tersebut di atas, maka 

diperlukan penelitian untuk mengetahui  pengaruh dari 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten 

Lampung Selatan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten Lampung Selatan 

tahun 2014-2020 Perspektif Ekonomi Islam.” 
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C. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

identifikasi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Peningkatan terhadap Indeks pembangunan manusia 

di Kabupaten Lampung Selatan dengan percepatan 

pembangunan terbaik dibandingkan kabupaten lain 

menurut data Badan Pusat Statistik sejak tahun 2014 

hingga tahun 2020. 

2. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung 

Selatan terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun 

dengan kecenderungan mengalami penurunan. 

3. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan 

termasuk kedalam 10 kabupaten dengan angka 

kemiskinan tertinggi di provinsi Lampung menurut 

Badan Pusat Statistik. 

 

D. Batasan Masalah Penelitian 

Mengingat begitu banyak permasalahan yang terkait 

mengenai topik penelitian yang diangkat, adanya kerbatasan, 

waktu, dana, tenaga  dan supaya penelitian ini dapat 

membahas lebih tuntas serta dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan, sehingga tidak melebar terlalu jauh perlu adanya 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah ruang 

lingkup masalah yang berupaya dibatasi dalam penelitian.
15

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini 

lebih memfokuskan pada ―pengaruh pertumbuhan ekonomi 

dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di 

kabupaten Lampung Selatan‖. 

 

 

 

                                                           
15 Sugiono, Metodologi Penelitian: Pendekatan Kulaitatif, Kuantitatif, R&D. 

Cetakan Ke 23 (Bandung: Alfabeta, 2016). Hal. 280 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun 2014-2020 perspektif ekonomi islam? 

2. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2014-2020 perspektif ekonomi islam? 

3. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014-2020 dalam 

perspektif ekonomi islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah 

diajukan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten 

Lampung Selatan tahun 2014-2020 dalam perspektif 

ekonomi islam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten 

Lampung Selatan tahun 2014-2020 dalam perspektif 

ekonomi islam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014-

2020 dalam perspektif ekonomi islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Secara Praktis 

Secara praktis manfaat penelitian adalah melalui 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa kontribusi bagi pemerintah sebagai bahan 

evaluasi dan masukan dalam pembuatan kebijakan 

yang berhubungan dengan perkembangan 

pembangunan terutama pada pertumbuhan ekonomi 

dan kemiskinan untuk dapat mendorong kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pengetahuan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan bagi akademik di masa 

mendatang serta memperkaya literatur di 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

khususnya pada Jurusan Ekonomi syariah di UIN 

Raden Intan Lampung. 

b. Sebagai referensi yang diharapkan menambah 

wawasan pengetahuan bagi pembaca mengenai 

topik pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan 

indeks pembangunan manusia. 

c. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang 

didapatkan dalam bangku kuliah dan 

membandingkan dengan kenyataan yang ada di 

lapangan. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi acuan dan 

perbandingan peneliti dalam melakukan penelitian yang akan 

diteliti. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penelitian 

memerlukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya sebagai referensi penelitian yang akan diteliti. 

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan 

rencana penelitian: 

1. Elistia dan Barlia Annis Syahzuni (2018) : The 

Correlation of The Human Development Index 
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(HDI) Towards Economic Growth (GDP Per 

Capita) In 10 Asean Member Countries. 

Persamaan:  

a. Kedua penelitian sama-sama membahas 

mengenai variabel indeks pembangunan 

manusia dan pertumbuhan ekonomi untuk 

mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap 

sebuah proses pembangunan.  

Perbedaan: 

a. Penelitian tersebut menempatkan variabel 

indeks pembangunan manusia sebagai variabel 

independen sedangkan pertumbuhan ekonomi 

sebagai variabel dependennya. Sedangkan pada 

pada penelitian ini variabel pertumbuhan 

ekonomi ditempatkan sebagai variabel 

independen bersama variabel kemiskinan untuk 

diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap indeks 

pembangunan manusia sebagai variabel 

dependennya. 

b. Penelitian tersebut meneliti variabel dependen 

dan independen atas 10 negara ASEAN sebagai 

objeknya, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan objek penelitian pada tingkat 

kabupaten yakni kabupaten Lampung Selatan. 

 

Hasil Penelitian : 

Berdasarkan hasil penelitian atas data PDB per 

kapita dan indeks pembangunan manusia di 10 

(sepuluh) negara anggota ASEAN (Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, 

Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar dan Kamboja) 

pada tahun 2000-2017 mengemukakan hasil bahwa 

setiap negara memiliki korelasi yang kuat dan 

signifikan antara IPM dan PDB. Pertumbuhan 

ekonomi bagaimana pun memungkinkan untuk 

mencapai tingkat pembangunan manusia yang 
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tinggi, di satu sisi peningkatan kualitas 

pembangunan manusia menyebabkan peningkatan 

peluang pertumbuhan ekonomi.
16

 

 
2. Ahmad Rifa’i dan Hartono (2017): Indeks 

Pembangunan Manusia dan Faktor yang 

Mempengaruhinya di Daerah Perkotaan Provinsi 

Lampung. 

Persamaan: 

a. Penelitian sama-sama meneliti indeks 

pembangunan manusia terutama fokus 

penelitian pada provinsi Lampung. 

  Perbedaan: 

a. Penelitian ini akan menggunakan variabel 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan untuk 

diketahui pengaruhnya terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

Hasil penelitian:  

Penelitian ini bertujuan menghitung pengaruh Angka 

Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, 

Banyaknya Tenaga Kesehatan, Persentase Penduduk 

Miskin, Pendapatan Per Kapita, dan Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap Indek Pembangunan Manusia 

(IPM) Kota Bandar Lampung dan Kota Metro di 

Provinsi Lampung Tahun 2002-2015. Secara parsial 

Angka Harapan Hidup berpengaruh signifikan 

terhadap IPM dengan tingkat signifikansi 99%. 

Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah, Banyaknya 

Tenaga Kesehatan, Persentase Penduduk Miskin, 

Pendapatan Per Kapita, dan Pertumbuhan Ekonomi 

tidak berpengaruh sigifikan terhadap IPM, karena 

tingkat signifikansi yang diperoleh dibawah 95%. 

Secara simultan seluruh faktor berpengaruh 

                                                           
16 Annis Syahzuni, ―The Correlation Of The Human Development Index (Hdi) 

Towards Economic Growth (Gdp Per Capita) In 10 Asean  Member Countries. 

Journal Of Humanities And Social Studies.‖ Hal. 46 



 
 

 

22 

signifikan terhadap IPM dengan tingkat signifikansi 

99% dan tingkat keeratan hubungan antara variabel 

dependent dengan variabel independent-nya 

(koefisien determinasi–R2) mencapai 67,05%.
17

 

3. Nadhifa Ramadanisa dan Nunuk Triwahyuningtyas 

(2022): Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. 

Persamaan: 

a. Penelitian sama-sama akan membahas mengenai 

pembangunan daerah yang ada  di Provinsi 

Lampung dengan menggunakan ukuran nilai 

indeks pembangunan manusia.  

Perbedaan:  

a. Penelitian tersebut membahas pengaruh variabel 

pengeluaran pemerintah sedangkan pada 

penelitian ini juga akan dibahas variabel tingkat 

kemiskinan untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap indeks pembangunan manusia.  

b. Penelitian ini akan membahas secara simultan 

variabel bebas dan variabel terikat terutama hasil 

analisis akan pandang melalui perspektif 

ekonomi islam.  

Hasil  penelitian : 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara 

parsial, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, 

pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak 

berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, 

pendapatan perkapita berpengaruh terhadap IPM di 

                                                           
17 Ahmad Rifa’i dan Hartono, ―Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor 

Yang Mempengaruhinya  di Daerah Perkotaan Provinsi Lampung,‖ PSNMK 1, no. 1 

(2017). Hal. 195 
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Provinsi Lampung, dan kemiskinan tidak 

berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung.
18

 
 

4. Regina, Bahar Sinring, Arifin (2020): Analysis The 

Effect of Poverty, General Allocation Fund and 

Economic Growth to Human Development Index 

(Hdi) in Indonesia. 

Persamaan:   

a. Penelitian sama-sama meneliti pengaruh 

variabel independen berupa pertumbuhan 

ekonomi dan kemiskinan terhadap variabel 

dependen indeks pembangunan manusia. 

Perbedaan :  

a. Penelitian tersebut menggunakan metode 

analisis data panel sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode analisis linier berganda. 

b. Penelitian tersebut menggunakan data 33 

provinsi (tidak termasuk DKI Jakarta) dalam 

rentang waktu tiga tahun (2016-2018) 

sedangkan penelitian ini menggunakan objek 

pada tingkat kabupaten dalam rentang waktu 

2014-2020 termasuk setelah variabel 

pertumbuhan ekonomi terdampak kondisi 

COVID-19.  

 

 

Hasil Penelitian : 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 

hasil penelitian mengemukakan bahwa secara partial 

kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan, dana 

alokasi umum berpengaruh positif  dan signifikan, 

sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 

Indonesia. Namun secara simultan ketiga variabel 

                                                           
18 Nadhifa Ramadanisa dan Nunuk Triwahyuningtyas, ―ANALISIS FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI 

LAMPUNG,‖ Sibatik Journal 1, no. 7 (2022). Hal. 1049 
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dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di Indonesia.
19

 

 

5. Lora Ekana Nainggolan, Lenny Dermawan 

Sembiring, Nana Triapnita Nainggolan (2021): 

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia yang Berdampak 

pada Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.  

Persamaan:   

b. Penelitian sama-sama meneliti variabel 

independen berupa pertumbuhan ekonomi 

terhadap variabel dependen yaitu indeks 

pembangunan manusia. 

Perbedaan :  

a. Penelitian tersebut menggunakan metode 

analisis jalur (path analysis) sedangkan 

penelitian ini akan menggunakan metode 

analisis linier berganda. 

b. Hubungan variabel kemiskinan pada penelitian 

tersebut ditempatkan sebagai variabel 

intervening sedangkan pada penelitian ini 

variabel kemiskinan berdiri sendiri sebagai 

variabel prediktor independen. 

 

 

Hasil Penelitian : 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan 

yang dimediasi oleh indeks pembangunan manusia. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur 

(path analysis) dengan data sekunder yang 

bersumber dari BPS Sumatera Utara. Kesimpulan 

dari penelitian ini yakni pertumbuhan ekonomi 

                                                           
19 Regina, Bahar Sinring, dan Arifin, ―Analysis The Effect of Poverty, 

General Allocation Fund and Economic Growth to Human Development Index (Hdi) 

in Indonesia,‖ Economic Resources 3, no. 1 (September 2020). Hal. 7 
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dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia. Di samping itu 

pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 

dan kemiskinan. Sedangkan indeks pembangunan 

manusia berpengaruh dan signifikan terhadap 

kemiskinan.
20

  

 

6. Aji Priambodo (2021): The Impact of Unemployment 

And Poverty On Economic Growth And The Human 

Development Index (HDI).  

Persamaan: 

a. Penelitian sama-sama menganalisis pengaruh 

antara variabel kemiskinan terhadap variabel 

indeks pembangunan manusia. 

b. Penelitian sama-sama menganalisis mengenai 

variabel indeks pembangunan manusia dengan 

objek penelitian berupa kabupaten. 

Perbedaan: 

a. Penelitian tersebut menempatkan variabel 

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

dependen bersama variabel indeks 

pembangunan manusia. Sedangkan pada 

penelitian ini pertumbuhan ekonomi 

ditempatkan pada variabel independen bersama 

dengan variabel kemiskinan untuk dianalisis 

pengaruhnya terhadap indeks pembangunan 

manusia yang ditempatkan sebagai variabel 

dependen.  

b. Penelitian tersebut menggunakan variabel 

pengangguran sebagai variabel independen 

untuk diteliti pengaruhnya terhadap indeks 

                                                           
20 Lora Ekana Nainggolan, Lenny Dermawan Sembiring, dan Nana Triapnita 

Nainggolan, ―Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia Yang Berdampak Pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera 

Utara,‖ Jurnal Ilmu Ekonomi 15, no. 10 (2021). hal 5457 
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pembangunan manusia dan kemiskinan di 

kabupaten Purbalingga. Sedangkan penelitian 

ini menggunakan penelitian dengan dua 

variabel independen yaitu pertumbuhan 

ekonomi dan kemiskinan terhadap indeks 

pembangunan manusia yang ditempatkan 

sebagai variabel dependen. 

Hasil Penelitian: 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak  

pengangguran dan kemiskinan pada pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bersifat 

penelitian asosiatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari dalam rentang waktu 2010-2019. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa 

pengangguran dan kemiskinan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan 

manusia di kabupaten Purbalingga.
21

 

 

7. Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, 

Nurul Huda (2021): Pengaruh Kemiskinan, Tingkat 

Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 

2014-2018 dalam Perspektif Islam. 

Persamaan: 

a. Penelitian sama-sama membahas hasil 

penelitian dengan menambahkan analisis 

melalui perspektif islam. 

b. Penelitian sama-sama menganalisis mengenai 

indeks pembangunan manusia sebagai variabel 

                                                           
21 Aji Priambodo, ―The Impact Of Unemployment And Poverty On Economic 

Growth And The Human Development Index (HDI),‖ Unrperba Press 1, no. 1 

(2020). hal 29 
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dependen dengan kemiskinan dan pertumbuhan 

ekonomi sebagai variabel independennya. 

Perbedaan:  

a. Penelitian tersebut menggunakan analisis data 

panel dalam kurun waktu 2014 sampai 2018. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan data 

time series selama kurun waktu 2014-2020 

dengan analisis linier berganda.  

b. Penelitian tersebut menggunakan variabel 

independen lain seperti tingkat pengangguran 

dan pengeluaran pemerintah yang ada di 

provinsi di Indonesia. Sedangkan pada 

penelitian ini hanya menggunakan variabel 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sebagai 

variabel independen pada tingkat kabupaten.  

Hasil Penelitian: 

Penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif 

dan regresi data panel untuk mengemukakann hasil 

bahwa semua variabel yang diteliti secara simultan 

memilliki pengaruh yang signifikan pada indeks 

pembangunan manusia.
22

 Namun secara partial, 

masing-masing variabel mengemukakan hasil yang 

berbeda. Kemiskinan dinyatakan berpengaruh, 

pengangguran dinyatakan berpengaruh dan 

signifikan sedangkan pada variabel pertumbuhan 

ekonomi dan pengeluaran pemerintah dinyatakan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia.  

 

8. Margaretha Larasati, Ignatia Martha, Kiki Asmara 

(2020): Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan 

                                                           
22 Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa Hanifa Khairunnisa, dan 

Nurul Huda Huda, ―Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan 

Ekonomi dan  Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di  Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam,‖ Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam 6, no. 2 (t.t.). Hal. 212 
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Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia Provinsi Jawa Timur 2008-2019.  

Persamaan: 

a. Penelitian sama-sama menganalisis pengaruh 

antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan 

sebagai variabel independen terhadap indeks 

pembangunan manusia sebagai variabel 

dependen. 

Perbedaan: 

a. Penelitian tersebut menggunakan objek 

penelitian pada tingkat provinsi yaitu provinsi 

Jawa Timur sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan objek penelitian berupa 

kabupaten yang memiliki percepatan 

pembangunan dengan peningkatan nilai indeks 

pembangunan manusia yang signifikan. 

Hasil Penelitian: 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi 

Jawa Timur dalam kurun waktu 2008-2019. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Datanya berupa data sekunder yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. 

Kesimpulan dari penelitian ini mengemukakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur 

sedangkan kemiskinan dinyatakan tidak 

berpengaruh.
23

  

 

9. Heppi Syofya (2018): Effect of Poverty and Economic 

Growth on Indonesia Human Development Index. 

                                                           
23 Margaretha Larasati, Ignatia Martha, dan Kiki Asmara, ―Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Provinsi Jawa Timur 2008-2019,‖ Jurnal Economics and Sustainable Development 5, 

no. 2 (2020). Hal 7 
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Persamaan: 

a. Penelitian sama-sama menganalisis pengaruh 

antara variabel pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan terhadap variabel indeks 

pembangunan manusia. 

Perbedaan: 

a. Penelitian tersebut menggunakan objek 

penelitian Indonesia dengan nilai indeks 

pembangunan manusia secara nasional 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

objek penelitian pada tingkat kabupaten yang 

ada di provinsi Lampung. 

Hasil Penelitian: 

Jenis penelitian menggunakan data sekunder yang 

diambil dari BPS Indonesia yang bertujuan 

menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap indeks 

pembangunan manusia. Hasil penelitian 

mengemukakan bahwa kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di 

Indonesia.
24

 

 

10. Kurnia Sari Dewi, Wiwin Priana Primandhana, 

Mohammad Wahed (2021): Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan 

Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia Di Kabupaten Bojonegoro. 

Persamaan: 

a. Penelitian sama-sama menganalisis mengenai 

variabel indeks pembangunan manusia pada 

tingkat kabupaten dengan objek penelitian 

berupa kabupaten. 

                                                           
24 Syofya, ―Effect of Poverty and Economic Growth on Indonesia Human 

Development Index.‖ 
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Perbedaan: 

a. Penelitian tersebut menggunakan variabel 

pengangguran untuk diteliti pengaruhnya 

terhadap indeks pembangunan manusia di 

kabupaten Bojonegoro. Sedangkan penelitian 

ini hanya menggunakan dua variabel 

independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan.   

Hasil Penelitian: 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh melalui Badan Busat Statistik (BPS) Jawa 

Timur dan Bojonegoro serta Bagian Perekonomian 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian yaitu 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap IPM Kabupaten Bojonegoro. 

Pada variabel pengangguran hasilnya bahwa variabel 

tersebut belum mampu mempengaruhi secara 

signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro. 

Sedangkan variabel kemiskinan ditemukan hasil 

penelitian bahwa variabel kemiskinan dapat secara 

signifikan mempengaruhi IPM di Kabupaten 

Bojonegoro.
25

  

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas terdapat 

beberapa perbedaan terhadap penelitian ini. Penelitian 

sebelumnya sering menempatkan variabel indeks pembangunan 

manusia sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian 

ini, variabel indeks pembangunan manusia akan ditempatkan 

sebagai variabel dependen dan variabel pertumbuhan ekonomi 

bersama variabel kemiskinan ditempatkan sebagai varibel 

independennya. Perbedaan pada objek penelitian dan ruang 

                                                           
25 Sari Dewi, Priana Primadhana, dan Wahed, ―Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro.‖ Hal. 835 
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lingkup datanya terletak pada penelitian mengenai indeks 

pembangunan  manusia banyak dianalisis pada tingkat nasional 

atau pada tingkat provinsi. Padahal tingkat disparitas tertinggi 

cenderung berada pada tingkat kabupaten. Sehingga pada 

penelitian ini, peneliti akan mengangkat objek penelitian pada 

tingkat kabupaten terutama kabupaten yang menunjukkan 

percepatan peningkatan pembangunan terbaik dalam rentang 

waktu sejak tahun pertama penghitungan nilai indeks 

pembangunan manusia menggunakan metode baru yakni tahun 

2014 hingga tahun 2020. Rentang waktu penelitian tersebut 

menjadi sampel penelitian karena penelitian ini akan berfokus 

pada penghitungan indeks pembangunan manusia setelah 

menggunakan metode baru mengikuti tolak ukur yang 

diperkenalkan oleh UNDP. Hasil penelitian akan menunjukkan 

bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di 

kabupaten Lampung Selatan termasuk merangkum kondisi 

fenomenal yang sempat mempengaruhi perekonomian secara 

global akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi 

persentase pertumbuhan ekonomi dan kondisi kemiskinan. 

Penelitian ini juga akan dilihat melalui perspektif ekonomi 

islam yang mana jarang dibahas pada penelitian-penelitian 

sebelumnya.  

I. Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah memahami dan mempelajari 

pembahasan yang ada pada skripsi secara menyeluruh, maka 

dikemukakan sistematika penulisan berupa kerangka dan 

pedoman penulisan penelitian skripsi. Penulisan skripsi ini 

terbagi atas lima bab. Pembahasan yang terkandung antara 

bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan satu sama 

lain membentuk sebuah karya tulis yang sistematis. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
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1. Bagian Awal Skripsi  

Bagian awal skripsi mencakup sampul depan 

(cover), halaman judul, halaman abstrak, persetujuan 

dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman 

daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman 

daftar lampiran. 

 

2. Bagian Utama Skripsi.  

Bagian utama dalam skripsi ini akan mencakup 

beberapa bab dan sub bab yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari penegasan jusul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu dan sistematika 

penulisan skripsi.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini terdiri atas beberapa sub bab sebagai 

berikut: 

a) Landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian.  

b) Pengajuan Hipotesis 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini mengemukakan mengenai metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan 

mengenai tata cara peneliti dalam 

mengumpulkan informasi terhadap data 

yang didapatkan serta berbagai metode yang 

digunakan dalam penelitian skripsi.  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi gambaran deskripsi data dan 

pembahasan hasil serta analisis penelitian 

skripsi.  

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan 

dan saran dari keseluruhan penelitian yang 

dilakukan. Kesimpulan mengemukakan 

mengenai konklusi  masalah yang terdapat 

pada penelitian serta hasil dari penyelesaian 

penelitian. Sedangkan pada bagian saran 

berisi solusi yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.  

 

3. Bagian Akhir Skripsi.  

Bagian akhir skripsi mencakup daftar pustaka 

dan daftar lampiran. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Indeks Pembangunan Manusia 
 

a. Definisi Indeks Pembangunan Manusia 
 

Definisi pembangunan semakin lama telah 

berkembang dengan menitikberatkan pada 

pembangunan manusia (human development) dimana 

definisi tersebut berorientasi pada manusia sebagai 

tujuan akhirnya bukan semata sebagai alat 

pembangunan.
26

 Pembangunan manusia merupakan 

progress paling vital yang akan menciptakan multiflier 

effect dalam jangka panjang. Pembangunan manusia 

dipahami sebagai proses yang berarti memperluas 

pilihan-pilihan masyarakat. Pada hakikatnya, pilihan 

manusia sangatlah banyak jumlahnya dan dapat 

berubah setiap saat. Namun pada semua level 

pembangunan, ada tiga pilihan yang paling pokok 

untuk dipenuhi sebagai kebutuhan manusia yang 

paling penting yang akan mempengaruhi kualitas 

pembangunan manusia secara menyeluruh yaitu untuk 

berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh 

pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-

sumber kebutuhan supaya dapat hidup dengan layak. 

Apabila ketiga hal ini tidak dapat dipenuhi, maka 

pilihan lainnya tidak dapat diakses.
27

 Menurut teori 

Korten tentang paradigma pembangunan yang 

menitikberatkan pada manusia dijelaskan bahwa 

                                                           
26 Maya Masita Septiarini dan Sri Herianingrum, ―Analisis I-HDI (Islamic 

Human Development Index) di Jawa Timur,‖ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan 

Terapan 4, no. 5 (2017). Hal. 383. 
27 Sulfi Purnamasari, Ekonomi Pembangunan (Tanggerang Selatan: UNPAM 

Press, 2019). Hal. 7 
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mengurangi kemiskinan dan membebaskan populasi 

dunia dari kemiskinan dapat dilakukan dengan 

menekankan pada perkembangan manusianya. 

Apabila masyarakat tidak berada pada tingkat 

kemiskinan yang tinggi, masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhannya dan proses pembangunan dapat 

berlangsung tanpa hambatan. 

Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai 

tolak ukur yang menggambarkan tingkat rata-rata 

pencapaian kualitas hidup manusia untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia 

telah tercipta. Indeks pembangunan manusia akan 

membuat seluruh pemangku kebijakan pada akhirnya 

mengubah fokus dari statistik ekonomi semata 

menjadi sebuah ukuran lain yang lebih signifikan 

mengutamakan manusia di dalamnya. Indeks 

pembangunan manusia juga akan menjadi sebuah 

cerminan yang akan memberikan gambaran lebih 

kompleks mengenai keberhasilan suatu 

negara/wilayah dalam pembangunannya misalnya 

sekalipun dua wilayah memiliki tingkat pendapatan 

per orang yang sama namun menunjukkan hasil 

pembangunan yang berbeda. Data dan fakta inilah 

yang akan merangsang perdebatan tentang apa yang 

dapat dilakukan untuk memperbaiki kesenjangan yang 

terjadi pada tingkat pembangunan di wilayah tertentu. 

Dalam Human Development Report 1990 

dikemukakan bahwa pembangunan manusia yang 

berhasil diikuti oleh tingginya pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi dianggap menjadi bagian 

penting dalam proses pembangunan manusia, definisi 

tersebut mengacu dimana pertumbuhan ekonomi 

memfasilitasi komponen dalam mendorong 

pencapaian tujuan terhadap pembangunan manusia. 

Maka memenuhi pertumbuhan ekonomi seringkali 
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dikaitkan terhadap keberhasilan pemenuhan indikator 

tersebut.  

Dalam pandangan islam, sesuai teori M. Umer 

Chapra, pentingnya peningkatan pendapatan dan 

kekayaan dalam pembangunan sebagai pemenuhan 

kebutuhan dan merealisasikan distribusi pendapatan 

dan kekayaan yang adil untuk menurunkan angka 

kemiskinan, namun visinya yang komprehensif 

mengenai kebahagiaan manusia tidak dapat 

diwujudkan hanya dengan ini. Sangat penting 

memenuhi kebutuhan spiritual dan non material, 

bukan sekedar menjamin tercapainya kebahagiaan 

sejati, tetapi juga menjaga kelangsungan 

pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang 

lebih panjang. Jika semua kebutuhan ini tidak 

dipertimbangkan, niscaya akan ada sesuatu yang 

hilang dalam komponen kebahagiaan, yang pada 

gilirannya akan membawa kepada kemerosotan 

masyarakat itu sendiri dan peradabannya.
28

 Maka, 

negara yang memiliki target dalam pembangunan 

manusia beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, 

ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yakni 

sebagai berikut: 
29

 

1) Produktivitas.  

Faktor penduduk dianggap sangat 

penting untuk menjadi tolak ukur dimana 

penduduk mampu meningkatkan 

produktivitasnya guna mendapatkan 

penghasilan dan mampu memenuhi 

kebutuhannya.  

 
 
                                                           

28 M. Umar Chapra, Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut 

Maqosid Asy-Syariah (Solo: Alhambra, 2011). Hal. 21 
29 United Nations Develpoment Programme (UNDP), Human Development 

Report 1990 (New York: Oxford University Press, 1990). Hal 29 
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2) Pemerataan 

Keadaaan dimana semua penduduk 

mempunyai peluang dalam mengakses 

sumber daya ekonomi. Harapannya mereka 

dapat memperoleh manfaat dan mampu 

menyumbang peningkatan ke arah yang 

lebih baik di samping meningkatkan kualitas 

hidupnya.  

3) Kesinambungan  

Ketersediaan sumber daya ekonomi dan 

sumber daya sosial harus dapat diperbahurui 

agar generasi yang akan datang mempunyai 

akses yang terhubung untuk mendapatkan 

sumber daya fisik, manusia dan lingkungan 

dengan mudah.  

4) Pemberdayaan 

Penduduk harus ikut serta dalam 

pembangunan untuk merasakan manfaat dari 

pembangunan. Keikutsertaan penduduk ini 

penting karena akan menentukan kemana 

arah bangsa tersebut. Maka dari itu, perlu 

adanya pemberdayaan penduduk dalam 

rangka meningkatkan kualitas setiap 

individu dari segala kalangan masyarakat 

yang berpastisipasi penuh.  

 

b. Indikator-Indikator Indeks Pembangunan 

Manusia  

 

Angka indeks pembangunan manusia 

dikemukakan mulai dari tingkat internasional 

menggambarkan keadaan pembangunan manusia 

suatu negara hingga ke tingkat yang lebih kecil seperti 

pada provinsi, dan kabupaten/ kota di suatu negara. 

Penyajian nilai indeks pembangunan manusia pada 

tingkat daerah bertujuan agar memungkinkan setiap 
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provinsi dan kabupaten/kota untuk mengetahui peta 

pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, 

maupun disparitas antardaerah yang terjadi. Hal ini 

diharapkan mengacu setiap daerah untuk berupaya 

meningkatkan kinerja pembangunan melalui 

peningkatan kapasitas dasar penduduknya. 

Penyusunan dalam pengukuran nilai Indeks 

Pembangunan Manusia menggunakan tiga dimensi 

dasar yakni kesehatan yang mencakup umur panjang 

dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan 

(knowledge) dan standar hidup yang layak (decent 

standard of living). Masing-masing dari dimensi 

tersebut diukur menggunakan indikator-indikator 

tertentu yang akan mempengaruhi nilai indeks 

pembangunan manusia apabila terjadi sebuah 

perubahan. Indikator yang digunakan dalam 

mengukur nilai indeks pembangunan manusia dalam 

dimensi dasar dikemukakan sebagai berikut: 
 

1) Bidang Kesehatan  
 

Kesehatan merupakan salah satu modal 

agar penduduk negara dapat berpatisipasi 

dalam upaya pembangunan untuk mencapai 

keberhasilan. Dalam bidang kesehatan, 

dimensi umur panjang dan hidup sehat 

dinilai melalui indikator angka harapan 

hidup saat lahir. Angka harapan hidup saat 

lahir mengacu pada rata-rata perkiraan 

banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh 

seseorang sejak lahir. Menurut standar 

UNDP, setidaknya 20 tahun adalah harapan 

hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat 

untuk bertahan hidup dalam standar ukuran 

minimum. Sedangkan nilai maksimumnya 

ditetapkan 85 tahun sebagai tujuan aspirasi 

mengacu pada harapan untuk keberhasilan di 
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masa yang akan datang dari pembangunan 

manusia. 

 

2) Bidang Pendidikan 
 

Dimensi pengetahuan melalui bidang 

pendidikan diukur berdasarkan pada dua 

indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan 

harapan lama sekolah. Rata-rata lama 

sekolah memberikan gambaran jumlah tahun 

yang akan dihabiskan oleh penduduk usia 25 

tahun ke atas dalan mengenyam pendidikan 

formal dengan asumsi bahwa umur 25 tahun 

proses pendidikan sudah berakhir. Batas 

maksimum rata-rata lama sekolah adalah 15 

tahun dan batas minimumnya sebesar 0 

tahun. Sedangkan harapan lama sekolah 

diartikan sebagai lamanya sekolah dalam 

hitungan tahun yang diharapkan akan 

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di 

masa mendatang. Batas maksimum harapan 

lama sekolah memiliki batas maksimum 18 

tahun dan batas minimumnya sebesar 0 

tahun. Sebagai output dari angka harapan 

lama sekolah akan memberikan gambaran 

kepada pemerintah mengenai keadaan 

pembangunan pendidikan di wilayahnya. 

Hal ini dikarenakan harapan lama sekolah 

merupakan gambaran kesempatan 

pendidikan seseorang  yang dimulai pada 

usia 7 tahun.  

 

3) Bidang Ekonomi  
 

Pada bidang ekonomi, standar hidup 

layak mencerminkan tingkat kesejahteraan 

yang dirasakan penduduk sebagai indikasi 

dari adanya kondisi ekonomi yang membaik. 
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UNDP dalam  metode baru perhitungan IPM 

telah mengganti indikator standar hidup 

layak menggunakan Produk Nasional Bruto 

(PNB) per kapita. Mengikuti metode baru 

penghitungan tersebut, BPS menggunakan 

rata-rata pengeluaran perkapita riil yang 

disesuaikan dengan kesamaan harga atau 

nilai daya beli. Logaritma pendapatan yang 

digunakan untuk mengukur indeks 

pembangunan manusia dari dimensi standar 

hidup layak ini mencerminkan pentingnya 

pendapatan. Perkembangan agregat 

pendapatan tersebut dari satu waktu tertentu 

terhadap waktu sebelumnya dapat 

ditunjukkan oleh laju pertumbuhan produk 

domestik regional bruto (PDRB). 

 

c. Tujuan Indeks Pembangunan Manusia 

 

Penghitungan nilai IPM berdasarkan indikator 

tersebut memiliki tujuan yang penting, yakni sebagai 

berikut:
30

 

1) Membentuk indikator yang mengukur 

dimensi utama pembangunan manusia dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia. 

2) Memberikan gambaran asumsi mengenai 

peringkat/level pembangunan yang 

berlangsung untuk menjadi tolak ukur yang 

dapat digunakan menemukan strategi upaya 

perbaikan kualitas pembangunan antar 

wilayah satu sama lain.  

3) Membangun suatu nilai pengukuran yang 

mencakup aspek-aspek sosial dan ekonomi. 
 

 

                                                           
30 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru (Jakarta: 

Badan Pusat Statistik, 2018). hal. 35 
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d. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia 

  

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta berbagai tantangan pembangunan yang muncul 

semakin beragam memerlukan sebuah gagasan baru 

dalam penghitungan pembangunan agar dihasilkan 

penghitungan yang tepat. Metode baru yang 

diperkenalkan oleh UNDP mengganti beberapa 

indikator yang dianggap kurang relevan menjadi 

indikator baru dalam penghitungan IPM. Pada 

dimensi pengetahuan indikator angka melek huruf dan 

gabungan angka partisipasi kasar diubah dengan 

indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama 

sekolah. Angka melek huruf dinilai sudah tidak tepat 

dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak 

lagi relevan menggambarkan kualitas pendidikan yang 

sebenarnya. Indikator pada dimensi standar hidup 

layak juga diganti semula indikator Produk Domestik 

Bruto (PDB) per kapita menjadi Produk Nasional 

Bruto (PNB) per kapita. PDB per kapita dinilai tidak 

menggambarkan pendapatan masyarakat suatu 

wilayah. Selain itu, penghitungan penggunaan rumus 

rata-rata aritmatik dalam menghitung nilai IPM juga 

diganti menjadi rata-rata geometrik. Tujuannya agar 

capaian hasil penghitungan IPM yang rendah pada 

suatu dimensi tidak tertutup oleh capaian tinggi dari 

dimensi lain.  

Pada tahun 2014, secara resmi Badan Pusat 

Statistik mengubah cara menghitung IPM dari metode 

lama dengan menggunakan metode baru yang 

disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh 

UNDP, kecuali indikator dalam dimensi standar hidup 

layak yang disesuaikan menggunakan Produk 

Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode baru 

penghitungan IPM ternyata mengakibatkan level IPM 

menjadi lebih rendah dibanding metode lama. 
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Sehingga metode ini menyebabkan perubahan 

peringkat yang bergeser di beberapa daerah. Namun, 

peringkat yang dihasilkan metode baru tidak dapat 

dibandingkan dengan metode lama karena perbedaan 

secara metodologinya. 
 

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai 

IPM adalah sebagai berikut: 
 

IPM = 1/3 (Indeks X1)+(Indeks X2)+(Indeks 

X3)...........(1) 
 

Keterangan:  

IPM  : Indeks Pembangunan Manusia 

IKesehatan  : Indeks Kesehatan 

IPendidikan  : Indeks Pendidikan 

IPendapatan   : Indeks Pendapatan Perkapita 
 

Sedangkan untuk mengukur perkembangan IPM 

pada periode tertentu dengan periode sebelumnya, 

maka digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun 

dengan rumus yaitu sebagai berikut: 
 

Pertumbuhan IPM = IPMt - IPMt-1 X 100% 

 IPMt-1 
 

Keterangan:  
 

IPMt    : IPM pada tahun t 

IPMt-1 : IPM tertentu pada tahun sebelumnya 
 

Masing-masing dari komponen terlebih dahulu 

secara terpisah dihitung indeksnya  sehingga bernilai 

antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk 

memudahkan analisa biasanya indeks tersebut 

dikalikan 100. Menghitung indeks masing-masing 

komponen dalam IPM digunakan batasan maksimum 

dan minimum seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 

Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen 

Indeks Pembangunan Manusia 

 

Komponen 

IPM 
Min  Max Ket. 

Angka 

Harapan 

Hidup 

(Tahun) 

20 85 

Standar 

UNDP 

Harapan 

Lama 

Sekolah 

(Tahun) 

0 18 

Standar 

UNDP 

Rata-rata 

Lama 

Sekolah 

(Tahun) 

0 15 

Standar 

UNDP 

Daya Beli 

(Rupiah) 

1.007.436* 

(RP) 

25.572.352

** 

(RP) 

Menggunakan 

PDB riil per 

kapita yang 

telah 

disesuaikan 

Sumber data: BPS, data diolah. 

 

Catatan :  

 Nilai maksimum dikatakan pencapain yang baik apabila 

menyentuh angka tersebut.  

 Apa bila nilai rata-rata tidak menyentuh angka yang di 

tentukan maka kurang dari standar. 

 (*) Daya beli minimum mengacu pada garis kemiskinan 

terendah kabupaten (data empiris)  
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 (**) Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi 

kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir 

RPJMN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta 

Selatan.  

 

Semua komponen dihitung dengan rumus umum 

dari masing-masing nilai untuk menghasilkan indeks 

pembangunan manusia. Setelah melakukan 

perhitungan maka akan dihasilkan angka  berupa skor 

berkisar antara 0-100. UNDP membagi tingkataan 

status pembangunan manusia tersebut kedalam empat 

golongan yang dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu: 
 

Tabel 2.2 

Peringkat Kinerja Pembangunan Manusia 

 

       
 

 

 

 

S

u

m

b

e

r data: Badan Pusat Statistik 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung setiap 

komponen tersebut, yakni sebagai berikut:
31

 

Kesehatan  : I      =      AHH–AHHmin 

                 AHHmaks – AHHmin 
 

Pendidikan : IHLS =  HLS – HLSmin 

           HLSmaks – HLSmin 

                                                           
31 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, Hal. 35 

No. Status IPM  Keterangan 

1. Sangat Tinggi IPM ≥ 80 

2. Tinggi 70 ≤ IPM < 70 

3. Sedang 60 ≤ IPM < 70 

4. Rendah   IPM < 60 
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                                         IRLS =         RLS – RLSmin 

             RLSmaks – RLSmin 
 

           IPend   =            IHLS + IRLS 

               2 

                                Pengeluaran: In (pengeluaran) – In (pengeluaranmin) 

            In (pengeluaranmaksIn (pengeluaranmin) 

 

e. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif 

Ekonomi Islam  

 

Pembangunan manusia dan kesejahteraan 

manusia berdampingan memiliki tempat penting 

dalam konsep pembangunan Islam, tujuannya tidak 

lain ialah berdasarkan pada maslahah.
32

 Dalam islam, 

konsep pembangunan harus menjadi sebuah proses 

multidimensi yang menciptakan perubahan struktur 

sosial. Prioritas utamanya diharapkan pembangunan 

manusia tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar 

pokok tujuan syara’ dalam islam yakni pemeliharaan 

terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
33

 

Namun, dalam upaya mencapai falah (kemuliaan 

dalam hidup) manusia pasti menghadapi 

permasalahan yang akan saling berkaitan. 

Permasalahan memicu ketidakmampuan, 

keterbatasan, dan kelemahan manusia dalam mencapai 

tujuan syara sehingga mengancam eksistensi 

hidupnya.  

 

Pembangunan manusia dalam islam 

mementingkan bukan saja eksistensi manusia di dunia 

maupun di akhirat namun juga keselamatan pada 

                                                           
32 Irfan Syauqi Beik, Ekonomi Pembangunan Syari’ah Edisi Revisi (Rajawali 

Pers, 2016). Hal.15. 
33 P3EI, Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). Hal. 5 
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keduanya. Maka dari itu upaya pemenuhan terhadap 

tujuan syara’ akan mendatangkan kebaikan (rahmat) 

dan terciptanya kesejahteraan sosial, dimana 

kesejahteraan tersebut berarti tidak mengabaikan 

keberagaman kebutuhan dasar serta keinginan 

individu maupun kelompok. Dalam firman Allah 

SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yaitu sebagai 

berikut: 

 

 ٍَ ْي ًِ تً نِّْهٰعهَ ًَ َك اِْلَّ َسْح ُٰ َيآْ اَْسَسْه َٔ  
 

Terjemahan: 
 

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh 

alam.‖ (Q.S An-Anbiyah :107) 

 

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa 

manusia adalah rahmat yaitu untuk menebarkan 

kebaikan di muka bumi. Dalam islam, pembangunan 

tidak lain adalah sebuah tujuan utama yang mengarah 

pada kesejahteraan umat yakni rahmat (kebaikan) bagi 

semesta alam. Islam adalah rahmat untuk seluruh 

umat guna menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan 

lebih bermanfaat, tidak miskin dan tidak juga berada 

dalam keadaan menderita.
34

 Kebaikan bagi manusia 

itu sendiri dan kebaikan bagi alam semesta maka 

sebuah pembangunan hendaknya berdiri atas tujuan 

yang selaras untuk menempatkan manusia dalam 

proses pembangunan yang berlangsung untuk 

mencapai keberhasilan dalam memelihara tujuan 

syara’.  

                                                           
34 Efendi Jaenal, ―Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam‖ (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005). hal. 

44. 
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Dalam prosesnya, manusia harus berdiri sebagai 

pelaku yang mengusahakan terwujudnya 

pembangunan secara menyeluruh dan sebagai 

pemeroleh manfaat dari adanya pembangunan 

tersebut. Kondisi yang demikianlah yang diharapkan 

dalam islam sebagai sebuah pembangunan agar 

kehidupan manusia menjadi penuh rahmat (kebaikan). 

Hal ini juga selaras dengan konsep teori ilmu 

pembangunan syariah yang mana Islam memandang 

manusia sebagai rahmat yang mempunyai dua tugas 

utama yang diantaranya sebagai abdullah (hamba 

allah) dan Khalifatullahu fil ard (wakil Allah SWT di 

muka bumi) yang mengemban tugas memakmurkan 

dan membawa rahmat kebaikan pada alam semesta.
35

 

Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Hud 

ayat 61: 
 

ِو اْعبُُذٔ ْٕ َد اََخاُْْى ٰصهًِحا ۘ قَاَل ٰيقَ ْٕ ًُ اِٰنى ثَ َٔ  ٍْ َ َيا نَُكْى يِّ
ا ّللّاٰ  

َشُكْى فِْيَٓا ًَ اْستَْع َٔ ٍَ اْْلَْسِض  ََْشاَُكْى يِّ َٕ اَ ُْۗ  ِ ٍّ َغْيُش  اِٰن

ِجْيبٌ  ٌَّ َسبِّْي قَِشْيٌب يُّ ِّ ۗاِ ا اِنَْي ْْٕٓ بُ ْٕ ُِ ثُىَّ تُ ْٔ  فَاْستَْغفُِش
 

Terjemahan:  
 

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara 

mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, 

sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan 

selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena 

itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-

Nya)”. 

 

                                                           
35 Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisinis 

islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016). hal. 114. 
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Ayat tersebut dalam kitab Tafsir Al Jawahir Fi At 

Tafsir Al Qur’an Al Karim karya Tanthawi Jauhari 

memberikan penjelasan mengenai keberadaan 

manusia sebagai pemelihara muka bumi Allah SWT 

sehingga manusia telah ditakdirkan untuk mengelola 

segala hal yang ada di muka bumi dengan sebaik-

baiknya untuk menciptakan kemakmuran bersama. 

Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari campur 

tangan manusia itu sendiri untuk mewujudkannya. 

Namun, manusia tidak boleh dipandang sebatas alat 

semata untuk menciptakan pembangunan tanpa 

melihatnya sebagai tujuan akhir dari pembangunan 

tersebut. Segala hal yang mendorong pada sebuah 

pembangunan manusia, baik itu prestasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan 

perekonomian, pengentasan kemiskinan untuk 

menciptakan kemuliaan terhadap manusia, 

peningkatan terhadap kualitas manusia melalui 

kesehatan dan pendidikan merupakan bentuk 

pembenaran keterlibatan manusia dalam sebuah 

proses pembangunan yang bertujuan untuk kembali 

memberikan dampak baiknya pada manusia itu 

sendiri. Sehingga pembangunan lebih jauh adalah 

sebuah proses berkesinambungan yang tidak terputus.  

 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah 

indikator yang digunakan untuk mengukur sebuah 

capaian prestasi ekonomi dari suatu negara.
36

 

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi naiknya Produk 

Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product 

(GDP) dengan tanpa melihat adanya perubahan dalam 

sebuah struktur perekonomian secara nasional. Alat 

                                                           
36 Novita Dewi, ―Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau,‖ Jom Fekon 4, no. 1 (2017). hal. 871. 
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untuk mengukur capaian keberhasilan perekonomian 

suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi dari 

wilayah itu sendiri. Apabila kegiatan dalam 

perekonomian suatu wilayah/negara terus berkembang 

maka itu berarti barang dan jasa yang diproduksi akan 

bertambah dan kemakmuran akan meningkat.
37

 

Menurut Barimbang, pertumbuhan ekonomi 

merupakan masalah perekonomian suatu negara 

dalam jangka panjang, karena masalah utama 

keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan 

dinikmati masyarakat sampai lapisan bawah.
38

  

 

Pertumbuhan ekonomi yang dipandang dalam 

perspektif ekonomi islam menurut teori H. M. Sadeq 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan hasil yang terus menerus (tidak 

terputus) akan memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan umat manusia hanya apabila dilakukan 

dengan cara yang benar. Dengan demikian 

pertumbuhan ekonomi di pandang sebagai sarana 

untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia 

yang orientasinya adalah kesejahteraan materi 

(duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).
39

 

 

Pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kuantitatif 

mencerminkan perkembangan atau progress suatu 

perekonomian dalam suatu tahun tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi bagaimana pun akan 

                                                           
37 Adriyan Sutawijaya, ―Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonsia,‖ Jurnal Organisasi dan Manajemen 6, no. 1 (2010). 

hal. 15. 
38 Diah Pradnyadewi T dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja, ―Pengaruh IPM, 

Biaya  Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan  di Provinsi Bali,‖ Jurnal Pembangunan Universitas Udayana 

4, no. 2 (2017). Hal. 4 
39 P. Pardomuan Siregar, ―Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam 

perspektif ekonomi islam,‖ Jurnal Bisnis 1, no. 1 (2018). Hal. 2 
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berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
40

 

Hal ini dikarenakan meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Apabila pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat 

meningkat itu berarti masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhannya dan pilihan-pilihan yang dimiliki secara 

bebas dan lebih luas. Sehingga masyarakat yang dapat 

memenuhi kebutuhannya berarti mendekati pada 

kondisi masyarakat yang sejahtera. Pertumbuhan 

ekonomi dapat dihitung dengan rumus berikiut: 

𝑅 (𝑡 − 1,) =   
PDBt − PDBt − 1

 × 100% 
      PDBt – 1 

Keterangan:  

R          : tingkat pertumbuhan ekonomi (%)  

PDB      : PDB tahun t  

PDBt-1  : PDB  tahun sebelumnya 

 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

 

Berikut ini beberapa teori mengenai pertumbuhan 

ekonomi yang diantaranya yakni: 
 

1) Teori Pertumbuhan Harrod Domar 

Teori Harrod-Domar memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang dengan kata lain kondisi yang 

dinamis. Teori Harrod-Domar ini berdiri 

berdasarkan beberapa asumsi, yaitu: 

a) Hasrat menabung adalah konstan;  

b) Proses produksi memiliki 

koefisien yang tetap (constant 

return to scale); 

                                                           
40 Tri Yuniarti Rusandi, ―Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam Kabupaten 

Lampung Utara Tahun 2011- 2016‖ (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018). hal. 

41. 
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c) Tingkat pertumbuhan angkatan 

kerja konstan dan sama dengan 

tingkat pertumbuhan penduduk. 
 

Teori ini mencoba memberikan 

analisis dengan asumsi supaya 

perekonomian tumbuh kuat (steady 

growth) dalam jangka panjang. 

Kesimpulan itu berakhir pada paradigma 

bahwa pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang dimana seluruh kenaikan 

produksi dapat terserap dengan baik oleh 

pasar hanya dapat terjadi apabila terpenuhi 

syarat berikut: 
 

g = K = n 
 

Keterangan:  

G: Growth (Tingkat Pertumbuhan Output)  

K: Capital (Tingkat Pertumbuhan Modal) 

n: Tingkat pertumbuhan angkatan kerja  

 

Harrod-Domar mengemukakan 

teorinya pada sebuah mekanisme pasar 

yang berjalan tanpa campur tangan 

pemerintah. Namun, pemerintah tetap 

perlu merencanakan besarnya jumlah 

investasi untuk menjaga keseimbangan 

dalam sisi penawaran dan permintaan 

barang.
41

 

 

2) Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Teori pertumbuhan ini merupakan 

model pertumbuhan ekonomi yang 

menjelaskan mengenai kestabilan tingkat 

pertumbuhan ekononomi apabila ketiga 

                                                           
41 Irawan, M. Suparmoko, Ekonomika Pembangunan edisi keenam 

(Yogyakarta: BPFE, 2002). Hal. 21. 
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faktor ekonomi yakni tenaga kerja, modal 

dan teknologi mengambil peran yang 

besar. Teori ini dikembangkan oleh Robert 

M. Solow. Unsur yang terlibat meliputi 

pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, 

kemajuan teknologi, dan besarnya output 

yang saling berinteraksi. Teori 

pertumbuhan Neoklasik akan memberikan 

spekulasi bagaimana interaksi dalam 

perekonomian. Model pendekatan 

pertumbuhan Neoklasik menyempurnakan 

dari teori klasik sebelumnya mendorong 

agar kondisi selalu mengarah menuju pasar 

sempurna, sebab dalam keadaan pasar 

sempurna maka perekonomian bisa 

tumbuh dengan maksimal. Analisis lainnya 

yang dikemukakan model ini adalah bahwa 

untuk menciptakan suatu pertumbuhan 

yang kuat maka dibutuhkan tingkat 

menabung (saving) yang tinggi dimana 

keuntungan pengusaha kembali 

diinvestasikan. Dengan demikian maka 

akan tercipta pertumbuhan ekonomi ke 

depan yang lebih stabil. 

 
 

3) Teori Modal Manusia (Human Capital) 

Dalam sebuah proses pembangunan 

ekonomi, pembangunan manusia berdiri 

beriringan tak kalah penting sebagai 

prioritas yang akan saling mempengaruhi. 

Pembangunan manusia yang berhasil 

berarti telah mencerminkan kualitas 

sumber daya manusia yang tinggi sehingga 

dapat menciptakan keuntungan maksimal 

dalam roda perekonomian. Modal manusia 

ini akan secara positif memberikan 
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pengaruh pertumbuhan ekonomi disuatu 

wilayah yang nantinya akan membentuk 

pembangunan ekonomi secara menyeluruh. 

Modal manusia membutuhkan suatu usaha 

dengan biaya waktu saat ini untuk 

meningkatkan produktivitas masa depan. 

Investasi biaya pada modal manusia yang 

dimaksud dapat berupa mutu kualitas 

manusia yang tinggi yang dapat diperoleh 

melalui pendidikan. Harapan dari investasi 

terhadap modal manusia dalam menempuh 

pendidikan dalam upaya meningkatkan 

mutu kualitasnya pada hakikatnya untuk 

mendapatkan manfaat yang lebih besar 

daripada pertimbangan-pertimbangan 

lainnya.  

  

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yaitu: 
 

1) Faktor Sumber Daya Manusia 

Seberapa cepat atau lambat sebuah 

pembangunan akan sangat bergantung pada 

sumber daya manusianya. Karena sumber 

daya manusia sebagai subjek pembangunan 

harus mempunyai kemampuan yang cukup 

guna melaksanakan proses pembangunan 

terwujud.  

2) Faktor Sumber Daya Alam 

Kekayaan dan kepemilikan atas sumber 

daya alam yang melimpah akan mendorong 

dan mempercepat terjadinya sebuah proses 

pembangunan. Namun meskipun sumber 

daya alam tersedia jika tidak diolah dengan 
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baik oleh sumber daya manusianya maka 

sumber daya alam tidak menjamin 

keberhasilan. 

3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Ilmu pengetahuan dan teknologi akan 

mendorong pembangunan kearah progress 

yang lebih cepat karena kecanggihan yang 

terus terjadi memberikan peluang terhadap 

pembangunan melalui terobosan-terobosan 

teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi 

dapat berupa inovasi sebuah produk baru 

atau proses. Inovasi proses diartikan sebagai 

penggunaan teknik-teknik baru yang dapat 

lebih efektif dan efesien.  

4) Faktor Modal 

Sumber daya modal diperlukan untuk 

menjadi modal dalam memperoleh maupun 

mengelola sumber daya alam sehingga dapat 

meningkatkan kualitas indeks pembangunan 

manusia. 

 

d. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks 

Pembangunan Manusia 

 

Sebuah pembangunan sosial tidak dapat 

berlangsung dengan baik tanpa diiringi dengan  

pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya 

pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali 

berdampingan dengan kesejahteraan sosial. Hal ini 

disebabkan karena pembangunan ekonomi yang 

berhasil berarti telah terjadi peningkatan produktivitas 

dan peningkatan pendapatan sehingga masyarakat 

dapat memenuhi kebutuhannya. Jika masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhannya maka masyarakat tersebut 
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dekat dengan kesejahteraan.
42

 Pertumbuhan ekonomi 

yang menunjukkan peningkatan yang tinggi menjadi 

bagian dari prioritas pembangunan suatu negara, juga 

merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi mewakili daya 

beli dalam bidang ekonomi pada indikator dasar 

pengukuran nilai indeks pembangunan manusia. 

Menurut UNDP, kualitas sebuah pembangunan 

manusia dapat berubah meningkat jika didukung oleh 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang juga 

bergerak ke arah peningkatan. Pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dengan pemerataan pendapatan akan 

sangat efektif dalam membantu memperbaiki 

pembangunan manusia.  

 

Keterkaitan hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan manusia bersifat kausal. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dapat 

digambarkan oleh meningkatnya pendapatan per 

kapita yang berarti terjadi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Semakin tinggi tingkat perolehan 

pendapatan berarti akan menggambarkan semakin 

tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sumber daya 

manusia yang berkualitas merupakan modal utama 

penggerak laju roda perekonomian dalam jangka 

panjang. Kenaikan pendapatan yang terjadi pada 

rumah tangga akan menciptakan kemampuannya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kualitas hidup ke taraf yang lebih 

baik. Sedangkan dampaknya pada pemerintah 

membuat pemerintah mampu mengalokasikan 

pengeluaran pemerintah untuk memberikan layanan 

                                                           
42 Cliff Laisina, Vecky Masinambow, dan Wensy Rompas, ―Pengaruh 

Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB 

Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013,‖ Jurnal 

Berkala Ilmiah Efisiensi 15, no. 4 (2015). Hal. 5. 
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kepada masyarakat misalnya berupa penyediaan akses 

terhadap kesehatan dan pendidikan yang nantinya 

akan kembali memberikan keuntungan kepada 

pemerintah berupa masyarakat yang sehat dan 

berumur panjang, berpengetahuan sehingga lebih 

dekat untuk menciptakan inovasi, produktivitas  yang 

tinggi, dan membukia kesempatan seluas-luasnya 

pada kesejahteraan.  

e. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi dalam 

Perspektif Ekonomi Islam 

 

Sebuah konsep pembangunan yang baik dalam 

islam adalah sebuah konsep yang mampu 

mewujudkan sasaran dari pembangunan bersamaan 

dengan keberhasilan konsep tersebut untuk 

melenyapkan atau setidaknya mengurangi efek negatif 

dari adanya sebuah pembangunan. Dengan kata lain 

pembangunan tersebut harus mengutamakan manusia 

dan haknya tanpa mengesampingkan aspek moral 

dimana dapat dicapai apabila prosesnya menggunakan 

cara-cara yang benar. Aspek moral dinilai sangat 

penting dalam mewujudkan sebuah sistem 

pembangunan dari segi ekonomi yang kemudian akan 

berdampak pada pembangunan secara menyeluruh. 

Kekeliruan yang terjadi dalam ilmu ekonomi 

kontemporer adalah mengesampingkan bahkan tidak 

membahas sama sekali pentingnya nilai dan moralitas 

pelaku ekonomi. Akhirnya yang terjadi bagaimanapun 

ilmu ekonomi yang digadang-gadang tidak mencapai 

keberhasilan yang seimbang dan menyeluruh. 

Sebaliknya, kesejahteraan yang menjadi tujuan utama 

dalam sebuah pembangunan justru tidak berhasil. Ada 

begitu banyak ketimpangan yang terjadi. Hal ini 

terutama sangat nampak pada negara-negara 

berkembang yang memperlihatkan disparitas antara si 

kaya dan si miskin.  
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Dalam konsep pendekatan islam, pertumbuhan 

ekonomi dipandang sebagai kesatuan dari sebuah 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih 

luas dari sekedar memperdebatkan masalah 

perkembangan pendapatan nasional rill, tapi juga pada 

kegiatan ekonominya secara menyeluruh. Peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak berarti 

apabila faktor produksinya ternyata melanggar batas-

batas syariah dalam islam, misalnya produksi yang 

dilakukan adalah barang yang akan memberi dampak 

buruk atau akan membahayakan manusia karena 

pertumbuhan ekonomi dalam islam syarat akan nilai. 

Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam 

surat Ali Imran ayat 180 yaitu sebagai berikut: 
 

َٕ َخْيًشا  ُ ِيٍ فَْضهِِّۦ ُْ آْ َءاتَٰىُُٓى ٱَّللَّ ًَ ٌَ بِ ٍَ يَْبَخهُٕ ٍَّ ٱنَِّزي َْل يَْحَسبَ َٔ  

ٌَ َيا بَِخهُٕا قُٕ َّٕ ُْى ۖ َسيُطَ َٕ َششٌّ نَّٓ ُى ۖ بَْم ُْ ۟   نَّٓ ِت ۗ ًَ َو ٱْنقِيَٰ ْٕ بِِّۦ يَ  

 ًَ ا تَْع ًَ ُ بِ ٱَّللَّ َٔ ٱْْلَْسِض ۗ  َٔ ِث  َٰٕ ًَٰ ُث ٱنسَّ ِ ِييَشٰ َّلِلَّ ٌَ َخبِيشٌ َٔ هُٕ  

 

Terjemahan: 
 

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil 

dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari 

karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik 

bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk 

bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan 

dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan 

kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di 

langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” 

 

Kandungan Al Quran dalam surat tersebut secara 

global menerangkan bahwa tidak terjadinya 

perputaran harta akan menghalangi perekonomian dan 

Allah SWT akan memberikan siksa yang amat pedih 

pada orang-orang yang memiliki harta dengan jalan 

yang bathil dan menimbunnya hanya untuk mereka 
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(kebakhilan). Penyimpanan atau penimbunan 

kekayaan harta yang berputar pada golongan tertentu 

yang berlebihan dapat menyebabkan inflasi. Islam 

menganjurkan untuk menjadikan modal atau alat 

dalam perekonomian tersebut berputar sehingga 

proses perekonomian dapat berjalan sebagaimana 

seharusnya.
43

 Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah lebih mungkin untuk bergerak pada 

kecenderungan yang positif yang prioritas utamanya 

adalah pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh 

semua kalangan.  Roda perekonomian dalam islam 

tidak hanya fokus pada pertumbuhan semata namun 

juga pada pemerataan secara nyata. Karena 

mementingkan salah satu diantaranya berarti 

memperlihatkan pembangunan ekonomi tidak berjalan 

secara keseluruhan, dimana pembangunan yang tidak 

terjadi secara menyeluruh mengindikasikan bahwa 

adanya sebuah ketimpangan. 

 

Pertumbuhan ekonomi sebagai tuntutan objektif 

yang perlu terus menerus diupayakan harus berjalan 

beriringan dengan pemerataan yang memperkecil atau 

menghilangkan sedikit demi sedikit sebuah 

ketimpangan/kesenjangan. Menurut pandangan Umer 

Chapra, ada lima faktor penting yang harus 

diperhatikan: 

1) Pelatihan dan lowongan kerja bagi pencari 

kerja agar terciptanya kondisi  full 

employment.  

2) Sistem upah yang layak. 

3) Menyediakan asuransi wajib untuk 

mengurangi penganguran, kecelakaan yang 

terjadi di tempat kerja, tunjangan untuk hari 

tua dan lain sebagainya.  

                                                           
43 Drs. Ruslan, M.Ag, Ayat-ayat Ekonomi  (Makna Global dan Komentar)R 

(Sleman: IAIN ANTASARI PRESS, 2014). Hal. 46 
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4) Penyediaan bantuan kepada orang-orang yang 

cacat mental maupun fisik 

5) Pemberdayaan zakat, infaq, dan sadaqah. 

 

 

Tujuannya agar siklus perekonomian dapat 

berjalan dengan baik dan kekayaan tidak 

ditimbun/dikuasai oleh orang-orang tertentu. Pada 

akhirnya, laju pertumbuhan ekonomi yang nantinya 

akan menunjukkan peningkatan yang tinggi dalam 

islam adalah hal yang terjadi secara alamiah dimana 

capaian tersebut diperoleh atas dasar proses 

pemanfaatan sumber daya yang efesien. Sebab dalam 

prosesnya pula, islam memberikan batasan-batasan 

menuju sebuah capaian kesejahteraan material yang 

sesuai syariah islam, yakni: 

1) Produksi barang dan jasa harus dicapai sesuai 

dengan standar moral dalam Islam. 

2) Dilarang melakukan konsumsi yang 

berlebihan apalagi sampai memperlebar 

kesenjangan antara golongan kaya dan 

miskin. 

3) Proses harus ditempuh tanpa menimbulkan 

kerusakan lingkungan fisik dan moral 

sehingga tidak membahayakan generasi 

sekarang maupun yang akan dating. 

 

Bagaimanapun pentingnya pembangunan 

ekonomi dalam islam adalah merupakan serangkaian 

proses yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan 

akhir yang lebih besar, yakni pembangunan umat 

manusia. Maka pembangunan ekonomi yang berjalan 

harus menjadi suatu proses yang menyatu beriringan 

dengan adanya progres pembangunan manusia. Dalam 

islam, pertumbuhan ekonomi bukan 

sekedar memperhitungkan aspek  ekonomi, tetapi juga 
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segala aktivitas manusia berdampak pada 

kemakmuran dan kemajuan sisi material dan spiritual 

sekaligus. 
 

3. Kemiskinan 

a. Pengertian Kemiskinan 

Istilah kemiskinan mengacu pada seseorang atau 

sekelompok orang yang tidak dapat  memenuhi 

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. 

Kebutuhan minimal yang dimaksud mencakup 

kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan dan 

kebutuhan sosial untuk memenuhi keperluan rumah 

tangganya secara layak.
44

 Kemiskinan juga sering 

diartikan sebagai kondisi kekurangan uang atau 

barang yang dapat mejamin kelangsungan hidup. 

Berikut beberapa definisi tentang kemiskinan:
45

 

1) Bappenas mengemukakan bahwa kemiskinan 

merupakan keadaan seseorang atau 

sekelompok orang tidak dapat mencukupi 

hak-hak dasar dalam mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang 

bermatabat dan layak. 

2) Edwin G. Dolan menyebutkan kemiskinan 

yaitu  tidak cukupnya pendapatan memenuhi 

kebutuhan pokok, tinggi-rendahnya 

pendapatan yang diukur secara subjektif dan 

berhubungan dengan usaha seseorang 

memiliki pendapatan untuk kehidupan 

layak.
46

 

                                                           
44 Elda Wahyu Azizah, Sudarti, dan Hendra Kusuma, ―Pengaruh Pendidikan, 

Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa 

Timur,‖ Jurnal Ilmu Ekonomi 2, no. 2 (2018). Hal. 169 
45 Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, ―Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat 

Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Indeks Pemabngunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau,‖ Jurnal Ekonomi 22, 

no. 2 (2014). Hal. 2 
46 Alif Nafilah, ―Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengngguran, dan Islamic 

Human Development Index Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Jeneponto Provinsi 

Sulawesi Selatan‖ (Surabaya, Universitas Airlangga, 2016). Hal. 40 
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3) Al-ghozali mengemukakan kemiskinan 

adalah ketidakmampuan sekelompok orang 

memenuhi kebutuhan hidup bahkan untuk 

diri mereka sendiri.
47

  
 

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah 

hambatan yang akan menunda atau menghilangkan 

kesempatan seseorang untuk sejahtera. Dapat 

dikatakan demikian karena tolak ukur yang digunakan 

mengacu pada faktor-faktor yang kompleks yakni 

tingkat pendapatan yang rendah, tingkat kesehatan, 

pendidikan bahkan perlakuan adil dimuka hukum dan 

sebagainya.
48

 Menurut pandangan Al-ghozali 

mengenai kemiskinan dalam persepektif ekonomi 

islam, kemiskinan dapat diselesaikan dengan memiliki 

badan yang sehat jasmani dan juga rohani. Hal ini 

juga didukung dengan kemampuan terhadap 

perencaaan dan pandangan hidup di masa depan serta 

pemenuhan terhadap kebutuhan.
49

 

 

b. Indikator Kemiskinan 

 

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi 

kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator 

kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator 

kemiskinan yang dapat menjadi tolak ukur 

diantaranya adalah sebagaimana di kutip dari Badan 

Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut : 

1) Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai 

rupiah pengeluaran minimum yang 

diperlukan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, 

                                                           
47 Huda, Ekonomi Pembangunan Islam. Hal. 23. 
48 Dewi, ―Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.‖ Hal. 87 
49 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 

2001). Hal. 45 
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baik kebutuhan makanan maupun non 

makanan. Garis kemiskinan merupakan 

penjumlahan dari Garis  Kemiskinan 

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan 

Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per 

bulan dibawah Garis Kemiskinan 

dikategorikan sebagai penduduk miskin.
50

 

2) Persentase Penduduk Miskin/Head Count 

Indeks (HCI-P0) adalah persentase 

penduduk yang berada di bawah garis 

kemiskinan.  

3) Ukuran bank dunia yaitu salah satu ukuran 

ketimpangan yang mengacu pada persentase 

pengeluaran kelompok 40% penduduk 

terbawahnya. 
 

Badan pusat statistik menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 

approach) yang mengacu pada Handbook on Poverty 

and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. 

Dengan pendekatan yang memandang kemiskinan 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

makanann yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, 

garis kemiskinan digunakan unutuk melihat penduduk 

yang dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis 

kemiskinan. Dengan begitu ada beberapa keadaan 

dimana indikator tersebut menggambarkan sebuah 

kemiskinan yang terjadi sesuai dengan keterangan dari 

Badan Pusat Statistik, sebagai berikut: 

                                                           
50 Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, dan Saharudin, Indikator 

Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2015). Hal. 19 
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1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan dan papan yang merupakan 

konsumsi dasar. 

2) Kesulitan akses terhadap kebutuhan hidup 

berupa kesehatan, pendidikan, sanitasi, air 

bersih dan transportasi. 

3) Kesulitan jaminan masa depan disebabkan 

tiadanya investasi untuk pendidikan dan 

keluarga. 

4) Rentan pada goncangan yang sifatnya 

individual maupun massa. 

5) Kualitas SDM rendah dan SDA yang terbatas. 

6) Minimnya apresiasi dalam kegiatan sosial 

masyarakat  

7) Kesulitan dalam akses dalam lapangan kerja 

dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 

8) Cacat fisik maupun mental. 

9) Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan 

sosial misalnya anak-anak terlantar, wanita 

korban kekerasan rumah tangga, janda 

miskin, kelompok marginal dan terpencil). 

 

c. Teori Kemiskinan 

  

Teori mengenai kemiskinan paling populer yang 

kemudian menjadi paradigma mengenai kemiskinan 

dan penanggulannya itu sendiri diuraikan oleh dua 

teori besar (grand theory) mengenai kemiskinan. Dua 

paradigma besar itu adalah paradigma neoliberal dan 

demokrasi-sosial (social-democracy).
51

 Keduanya 

sangat berbeda dalam memandang kemiskinan 

termasuk dalam menanganinya, kedua paradigma itu 

                                                           
51 Tony Imam Taufik, ―Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Populasi, 

Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota 

Propinsi Jawa Timur‖ (Skripsi, Universitas Indonesia, 2010). Hal. 17 
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memberikan jalan keluar yang berbeda pula mengenai 

masalah kemiskinan. Kedua paradigma itu 

sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

1) Paradigma Neoliberal 

Teori ini berfokus pada individu dan 

sebuah mekanisme pasar bebas dalam 

memahami kemiskinan. Dalam memahami 

kemiskinan, pendekatannya adalah 

menempatkan kebebasan individu sebagai 

faktor paling penting. Kemiskinan 

dipandang sebagai persoalan individu yang 

terjadi akibat pilihan-pilihan yang dibuat 

oleh individu itu sendiri. Dalam teori 

Neoliberal, kekuatan pasar yang luas dan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai 

sebagai kunci penyelesaian masalah 

kemiskinan. Dalam teori ini diyakini bahwa 

strategi penanggulangan kemiskinan bersifat 

tidak permanen/sementara. Karena teori ini 

meyakini mekanisme pasar dan 

pertumbuhan ekonomi secara alami akan 

mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan 

sosial yang sedang terjadi. Indikator yang 

dihitung adalah pendapatan nasional. 

Kemiskinan kemudian diukur oleh sudut 

pandang income poverty yang menjadikan 

pendapatan sebagai indikatornya.  

 

Pendekatan ini memang lebih mudah 

untuk dianalisis sebab dapat diukur 

langsung. Kelemahan teori ini adalah terlalu 

memandang kemiskinan sebatas mengenai 

pendapatan dan kurang melihat orang miskin 

sebagai subyek dalam permasalahan 

kemiskinan. Ini mengakibatkan berbagai 
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macam bentuk penyebab kemiskinan tidak 

diketahui pasti. Sehingga persoalan 

mengenai akar penyebab kemiskinan tidak 

dapat terungkap dan tidak ditangani dengan 

tepat.  

 

2) Paradigma Demokrasi Sosial 

(socialdemocracy) 

Teori ini memandang bahwa 

kemiskinan bukan sebuah persoalan individu 

melainkan memandang kemiskinan sebagai 

persoalan struktural. Hal ini dikarenakan 

kemiskinan terjadi karena ketidakadilan dan 

ketimpangan pada masyarakat sebagai 

akibat tersumbatnya akses-akses pada 

kelompok tertentu. Prinsip teori ini berpusat 

pada ekonomi campuran. Pendekatannya 

mengutamakan kesetaraan untuk mencapai 

kemandirian dan kebebasan, dimana hal ini 

dapat terjadi apabila seseorang mampu 

menjangkau sumber potensi bagi dirinya. 

Kebebasan yang dimaksud kebebasan yang 

tanpa intimidasi dari pihak manapun dan 

kebebasan untuk menentukan pilihan. 

 

Menurut teori ini, peran pemerintah 

sangatlah penting. Dimana peran pemerintah 

sebagai institusi perlu merumuskan strategi 

penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan 

dipandang sebagai permasalahan yang harus 

ditangani secara institusional. Kelemahan 

dari teori Demokrasi-Sosial terletak pada 

kemungkinan tingkat ketergantungan dari 

masyarakat pada negara yang tinggi. Kedua 

paradigma teori di atas menjelaskan 

kemiskinan dan penyelesaian masalah yang 



 
 

 

67 

berbeda, mulai dari sudut pandang melihat 

kemiskinan hingga kelemahannya 

sebagaimana terangkum dalam tabel di 

bawah. 
 

Selain dua teori besar tersebut juga muncul teori 

kemiskinan lainnya yang mencoba memandang 

kemiskinan yang terjadi sebagai permasalahan yang 

disebabkan oleh suatu variabel tertentu. Salah satu 

teori yang paling terkenal adalah Teori Lingkaran 

Setan Kemiskinan (Vicious Cycle of Poverty) oleh 

Ragnar Nurkse (1953). Teori tersebut mengemukakan 

bahwa kemiskinan tidak mempunyai ujung dan 

pangkalnya yang mana semua unsur yang 

menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan.
52

 

Sebuah produktivitas suatu wilayah yang rendah 

menyebabkan pendapatan masyarakat menurun. 

Pendapat masyarakat yang rendah mengindikasikan 

bahwa pertumbuhan ekonomi si suatu wilayah tidak 

berjalan positif. Rendahnya pendapatan tersebut dapat 

disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya 

manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 

diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang 

dapat terjadi karena masyarakat miskin tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasar berupa pendidikan. 

Karena rendahnya pendapatan maka ini akan 

berdampak pada bagian untuk tabungan dan investasi 

yang berkurang. Berkurangnya investasi berakibat 

pada rendahnya modal. Rendahnya modal akan 

menyebabkan ketidaksempurnaan pasar dan terjadiya 

keterbelakangan. Hal tersebut terus bergerak 

melingkar sehingga tidak mempunyai ujung dan 

pangkal.  

                                                           
52 Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Penanggulangan 

Kemiskinan (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2000). Hal. 47 
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d. Penyebab Kemiskinan 

Penyebab terjadinya kemiskinan adalah 

kelangkaan alat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
53

 

Teori Nurske mengemukakan penyebab kemiskinan 

dimana kemiskinan dikatakan seperti lingkar yang 

memiliki tiga penyebab dasar yang saling berkaitan 

satu sama lain. Pertama, ketidaksempurnaan pasar. 

Kedua, kurangnya modal sehingga akan membuat 

produktivitas rendah. Ketiga, kualitas sumber daya 

manusia yang rendah.
54

 Kemiskinan tersebut dapat 

dianalisis melalui aspek sosial dan ekonomi yang 

saling berkaitan, adapun penyebabnya yakni: 

1) Minimnya akses yang dapat digunakan untuk 

menghubungkan seseorang terhadap 

lapangan pekerjaan. Hal ini mempengaruhi 

tingkat kesempatan kerja yang merupakan 

rasio antara jumlah penduduk yang bekerja 

terhadap jumlah angkatan kerja. 

2) Minimnya akses yang dimiliki masyarakat 

terhadap faktor produksi seperti akses modal 

usaha, akses pasar, kepemilikann akses.  

 

Sedangkan kemiskinan yang dipandang dari 

akses sosial dijelaskan sebagai berikut: 

1) Rendahnya akses terhadap pendidikan. 

Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan 

produktivitas  yang rendah sehingga 

menyebabkan pendapatan yang rendah. 

2) Rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan. 

 

                                                           
53 Chalid dan Yusuf, ―Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, 

Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks 

Pemabngunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau.‖ Hal. 3 
54 Mudrajad Kuncoro, Ekonomika Pembangunan:Teori Masalah dan 

Kebijakan (Jakarta Selatan: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2006). Hal. 

65 
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Karakteristik yang menyebabkan kemiskinan 

yaitu ditunjukkan oleh tingkat pendapatan yang sangat 

rendah atau bahkan tidak memiliki pendapatan, 

penduduknya tidak berada pada kondisi full-

employment sehingga tidak memiliki penghasilan 

yang pasti, tingkat pendidikan yang masih rendah, 

tidak memiliki rumah/tempat tinggal, serta standar 

kesehatan yang rendah bahkan standar gizi yang 

minimal.
55

 

 

e. Dampak Kemiskinan 

 

Kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah akan 

memberikan dampak yang luas dan saling memiliki 

keterkaitan yang pada akhirnya akan membuat 

masyarakat jauh dari kesejahteraan. Berikut dampak 

adanya kemiskinan di suatu daerah yakni sebagai 

berikut: 

1) Pengangguran 

Selain sebagai faktor penyebab 

kemiskinan, pengangguran juga menjadi 

dampak dari adanya kemiskinan yang terjadi 

di suatu wilayah. Adanya masyarakat yang 

menganggur dan tidak memiliki penghasilan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan 

mengakibatkan tingginya tingkat 

kemiskinan.
56

 

2) Kriminalitas 

Keterbatasan ekonomi oleh masyarakat 

miskin akan membuat kecenderungan untuk 

membuat tingkat kriminalitas meningkat 

karena masyarakat terpaksa memenuhi 

                                                           
55 Tri Wahyu Rejekiningsih, ―Identifikasi Penyebab Kemiskinan Di kota 

Semarang Dari Dimensi Kultursal,‖ Jurnal Ekonomi Pembangunan 72, no. 1 (2011). 

Hal. 34. 
56 Sadono Sukarno, Makro Ekonomi Modern (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2000). Hal. 8 
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kebutuhan hidup dasarnya dengan 

menghalalkan berbagai cara termasuk 

dengan melakukan tindak kriminal. Tindak 

kriminal ini dapat berupa merampok, 

mencuri, melakukan penipuan bahkan 

hingga pembunuhan. 

3) Sulit Memperoleh Akses Pendidikan 

Keadaan miskin yang diartikan sebagai 

kesulitan sekelompok masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya berarti tidak 

memiliki biaya untuk mengenyam 

pendidikan. Kesulitan terhadap akses 

pendidikan yang diakibatkan oleh biaya ini 

akan terjadi sebagai dampak jangka panjang 

yang buruk yang disebabkan oleh 

kemiskinan. 

 

Berbagai dampak yang terjadi akibat tingginya 

tingkat kemiskinan di suatu wilayah pada akhirnya 

akan membuat hidup masyarakat jauh dari 

kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik. Hal 

tersebut merupakan tujuan puncak dari adanya sebuah 

pembangunan untuk memungkinkan masyarakat 

hidup dengan sejahtera, jadi kemiskinan dan dampak 

yang mengikutinya akan menghambat proses 

pembangunan yang ada. 

 

f. Ukuran Kemiskinan 

 

Secara konseptual kemiskinan dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1) Kemiskinan Absolut  

Ukuran kemiskinan ini berdasarkan 

ketidakmampuan seseorang memenuhi 

kebutuhan dasar untuk melangsungkan 

kehidupannya melalui pendapatan yang ia 



 
 

 

71 

miliki. Kemiskinan ini selain dilihat dari 

pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang 

menunjukkan apakah seseorang dapat hidup 

layak, juga dilihat berdasarkan tingkat 

pendapatan minimumnya yang merupakan 

pembatas antara keadaan yang disebut garis 

kemiskinan. 

2) Kemiskinan Relatif  

Kondisi kemiskinan relatif didasarkan 

pada ketidakmampuan mencapai standar 

kehidupan yang ada di masyarakat dimana 

penilaiannya sebenarnya cenderung 

subjektif. Ukuran ini dapat memperlihatkan 

ketimpangan distribusi yang terjadi pada 

masyarakat. Apabila sekelompok orang 

dalam masyarakat memiliki pendapatan 

lebih rendah dibandingkan kelompok lain 

tanpa memperhatikan kategori 

kemiskinannya. Penekanan dalam 

kemiskinan relatif adalah adanya 

penyimpangan pendapatan dalam 

masyarakat antara yang kaya dan yang 

miskin atau dikenal dengan istilah 

ketimpangan distribusi pendapatan.  

3) Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural dikatakan terjadi 

karena tatanan kelembagaan/ struktur sosial 

yang ada. Kemiskinan ini dapat dipicu oleh 

kebijakan yang dibuat pemerintah yang 

justru menjadi penyebab sebagian kelompok 

masyarakat kesulitan dan tidak dapat 

mengakses sumber daya pembangunan.
57

 

 

 

                                                           
57 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam 

Jilid I (Jakarta: Erlangga, 2009). Hal. 182 
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4) Kemiskinan Kronis 

Kemiskinan kronis disebabkan oleh 

kondisi sosial budaya membuat sikap dan 

kebiasaan hidup masyarakat yang tidak 

produktif. Misalnya keterbatasan sumber 

daya dan keterisolasian (daerah-daerah kritis 

akan sumber daya alam dan daerah 

terpencil), rendahnya derajat pendidikan dan 

kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan 

ketidakberdayaan masyarakat mengikuti 

ekonomi pasar.
58

 

5) Kemiskinan Sementara 

Kemiskinan sementara disebabkan oleh 

adanya sebuah perubahan siklus ekonomi 

dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi. 

Perubahan yang bersifat musiman, bencana 

alam atau dampak dari suatu yang 

menyebabkan tingkat kesejahteraan suatu 

masyakat terganggu.
59

 

 

g. Hubungan Kemiskinan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia 

 

Kemiskinan dianalisis melalui sosial ekonomi 

mengindikasikan rendahnya tingkat pendapatan 

masyarakat dan kesulitan masyarakat untuk 

mengakses faktor-faktor produksi sehingga tingginya 

tingkat pengangguran dan rendahnya produktivitas 

mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pendapatan 

yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Rendahnya tingkat pendapatan ini akan 

mengakibatkan tingkat permintaaan menjadi rendah 

                                                           
58 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, keenam 

(Jakarta: Erlangga, 2011). Hal. 187 
59 Ibid., Hal. 150 
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karena sekelompok masyarakat tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya. Pendapatan yang rendah 

mengindikasikan seseorang akan terbatas dalam 

memenuhi kebutuhannya. Keadaan miskin membuat 

masyarakat tidak akan berpikir untuk berinvestasi 

padahal investasi yang rendah yang terjadi di suatu 

negara akan menyebabkan kurangnya modal dan 

rendahnya produktivitias. Aksi tersebut terus berlanjut 

menimbulkan reaksi lain.  

 

Indikasi kemiskinan termasuk dalam aspek yang 

diukur pendekatannya melalui indikator pada indeks 

pembangunan manusia. Selain itu, indikator yang 

digunakan untuk menghitung indeks pembangunan 

manusia merupakan sebuah indikator gambaran yang 

mencerminkan bagaimana keadaan kemiskinan suatu 

negara/wilayah. Maka, tolak ukur yang digunakan 

dalam indeks pembangunan manusia mengukur 

komponen-komponen paling dasar yang apabila tidak 

dapat diakses oleh masyarakat maka keberlangsungan 

hidup masyarakat tersebut dapat terancam. Sebagai 

tujuan akhir dari sebuah pembangunan yaitu 

memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. 
 

h. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 

Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah 

kondisi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

primer dan hal tersebut akan lama-kelamaan 

menyebabkan kemunduran eksistensi manusia. 

Penyebab kemiskinan dalam perspektif islam muncul 

karena berbagai sebab. Kemiskinan yang terjadi 

karena si miskin terjebak di lingkaran kemiskinan dan 

tidak mampu keluar karena ketidakpedulian dan 

kebakhilan kelompok orang-orang tertentu yang 

memegang kendali atas modal/harta. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Nurshke dalam 
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teori lingkarang kemiskinan. Kemiskinan juga dapat 

terjadi karena sebagian besar manusia bersikap 

dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian 

manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain 

dengan jalan yang batil. Maka Allah SWT telah 

berulang kali memperingati untuk saling menjaga dan 

berbagi serta saling tolong menolong. Kemiskinan 

membuat kondisi seseorang terhalang untuk 

merasakan kesejahteraan. Namun dalam padangan 

islam, kesejahteraan yang dimaksud adalah mengacu 

pada tujuan manusia mencapai falah yakni 

kebahagiaan dunia dan akhirat serta kehidupan yang 

baik dan terhormat.
60

 Terjebak dalam kondisi 

kemiskinan dapat membahayakan akhlak, keluarga 

dan orang-orang sekitarnya.
61

 Allah SWT berfirman 

bahwa godaan syaitan terhadap orang miskin akan 

menakut-nakutinya untuk kemudian membuat orang-

orang miskin cenderung berbuat kejahatan. Berikut ini 

adalah firman Allah SWT mengenai hal tersebut 

dalam dalam surah Al Baqarah ayat 268 yaitu sebagai 

berikut: 

 

ُ يَِعُذُكْى  ّللاَّ َٔ يَأُْيُشُكْى بِاْنفَْحَشاِء ۖ  َٔ ٌُ يَِعُذُكُى اْنفَْقَش  ْيطَا انشَّ

اِسٌع َعهِيىٌ  َٔ  ُ ّللاَّ َٔ فَْضًًل ۗ  َٔ  ُُّْ  َيْغفَِشةً ِي
 

Terjemahan: 
 

“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 Mengatahui.” 
 

                                                           
60 Sodiq Amirus, ―Konsep Kesejahteraan dalam Islam,‖ Jurnal Equilibrium 3, 

no. 2 (2015). Hal. 387 
61 Huda, Ekonomi Pembangunan Islam. Hal. 24 
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Kandungan secara umum surah tersebut selaras 

dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan 

oleh Abu Na’im, yaitu: 
 

ٌَ ُكْفًشاَكاَد ْان ْٕ ٌْ يَُك فَْقُش أَ  

Terjemahan:  
 

“Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.” 
 

Hadits tersebut setidaknya memiliki dua makna 

utama. Pertama, orang-orang miskin harus selalu hati-

hati atau waspada terhadap kemiskinannya disebabkan 

keadaannya yang serba kekurangan dapat 

menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sejalan 

dengan dampak tingginya tingkat kemiskinan 

berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Kedua, 

sebagai peringatan kepada orang kaya-kaya bahwa 

kemiskinan yang dialami saudara-saudaranya yang 

miskin dapat mendorongnya kepada kekufuran, baik 

kufur dalam arti murtad atau ingkar terhadap perintah 

dan larangan Allah SWT. Dalam kaitan itulah maka 

orang-orang kaya diwajibkan mengeluarkan zakat dan 

disunnahkan memberikan sedekah kepada mereka 

yang miskin dan membutuhkan uluran tanganSistem 

ekonomi islam mendasari pengentasan kemiskinan 

tersebut dengan beberapa instrumen, diantaranya:  

1) Kerjasama Ekonomi 

Kerjasama ekonomi dalam islam 

dilandasi dengan nilai-nilai syariah yang 

mulia yang ditanamkan dalam kegiatan 

ekonomi mulai dari berproduksi, distribusi 

dan bahkan konsumsi. Semuanya telah diatur 

sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia. 

2) Zakat 

Zakat berperan penting dalam 

mencegah terjadinya penimbunan kekayaan 
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pada sekelompok orang karena mewajibkan 

seseorang untuk mengeluarkan sebagian 

hartanya guna membantu orang-orang yang 

berhak menerimanya.  

3) Larangan Riba 

Dalam islam, larangan akan riba 

sebagai perbuatan tercela telah banyak 

ditekankan di Al Quran. Riba dipandang 

sebagai perbuatan yang akan merugikan 

orang lain. Riba akan membuka jurang yang 

akan menyengsarakan terutama orang-orang 

yang sedang membutuhkan yang seharusnya 

diberi bantuan. 

4) Jaminan Sosial 

Menurut Afzalur Rahman, jaminan 

sosial diartikan sebagai pemberian kebutuhan 

dasar untuk memenuhi standar hidup layak.
62

 

Masyarakat yang membutuhkan bantuan 

negara perlu diberi bantuan berupa jaminan 

sosial. Pemerintah harus bergerak sebagai 

fasilisator yang sudah seharusnya melindungi 

hak-hak individu, hak mendapat keamanan, 

kesejahteraan dan jaminan sosial.
63

 

 

B. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual merupakan model konseptual 

mengenai bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
64

 Indeks 

pembangunan manusia diidentifikasi sebagai tolak ukur yang 

menggambarkan kesejahteraan melalui komponen dasar 

                                                           
62 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Serang: OPAC Perpustakaan 

Pusat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 1995). Hal. 46 
63 M. Faruq an Nabahan, Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan 

Sistem Kapitalis Dan Sosialis (Yogyakarta: UII Press, 2002). Hal. 81 
64 Viethzal Rivai, Isalamic Human Capital (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 

Hal. 237 
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penyusunnya. Dalam indikator yang digunakan, dua sektor 

sentral berupa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan 

memiliki keterkaitan untuk dapat menyokong perubahan 

terhadap indikator nilai indeks pembangunan manusia. 

Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama yang akan 

memfasilitasi pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia 

karena perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu 

wilayah akan membuat masyarakat cenderung memiliki 

pendapatan untuk dapat hidup dengan layak. Kondisi tersebut 

akan ikut tercermin melalui tingkat kemiskinan yang rendah.  

 

Maka, kerangka berpikir ini akan menerangkan hubungan 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

diteliti. Dalam penelitian ini model hubungan antara variabel 

bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (X1), Kemiskinan (X2) 

dan Indeks Pembangunan Manusia (Y). Untuk memudahkan 

penelitian yang dilakukan dan memperjelaskan alur pemikiran 

kerangka teori yang akan dikaji dalam perspektif ekonomi 

islam maka peneliti menetapkan kerangka berfikir. Adapun 

kerangka berfikir yang digunakan dalam skripsi ini 

digambarkan dalam diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Berpikir 
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.
65

 Berikut hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini: 

 

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia. 
 

Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat 

dapat digambarkan oleh meningkatnya tingkat 

pendapatan per kapita yang dapat ditunjukkan oleh 

pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, 

teori modal manusia (Human Capital) menyatakan 

dimana sumber daya manusia yang berkualitas akan 

secara positif memberikan pengaruh pertumbuhan 

ekonomi disuatu wilayah yang nantinya akan 

membentuk pembangunan ekonomi secara 

menyeluruh. Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian Margaretha Larasati et.al. (2020) yang 

memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

IPM di Provinsi Jawa Timur sedangkan kemiskinan 

dinyatakan tidak berpengaruh.
66

 Berdasarkan teori 

dan penelitian terdahulu tersebut maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara 

signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2014-2020 perspektif ekonomi islam. 

Ho: Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap indeks pembangunan 

                                                           
65 Metodologi Penelitian: Pendekatan Kulaitatif, Kuantitatif, R&D. Cetakan 

Ke 23. Hal. 96 
66 Larasati, Martha, dan Asmara, ―Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2008-

2019.‖ Hal. 7 
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manusia di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2014-2020 perspektif ekonomi islam. 

 

2) Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

 

Dalam teori lingkaran kemiskinan oleh Ragnar 

Nurkse dikemukakan bahwa kemiskinan seperti 

sebuah lingkaran yang tidak mempunyai ujung dan 

pangkalnya yang mana semua unsur penyebab 

kemiskinan akan saling berhubungan. Kemiskinan 

menjadi penghambat yang akan menunda atau 

menghilangkan kesempatan seseorang untuk 

sejahtera. Tolak ukur kemiskinan mengacu pada 

faktor-faktor yang kompleks bagi seseorang untuk 

dapat melangsungkan hidupnya sesuai komponen 

dasar dalam IPM. Sejalan dengan hasil penelitian 

oleh Aji Priambodo (2021) memberikan kesimpulan 

bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia.
67

 Rantai kemiskinan yang 

terjadi akan menurunkan indeks pembangunan suatu 

wilayah dan menghambat kesejahteraan 

penduduknya. Berdasarkan teori dan penelitian 

tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Ha: Kemiskinan berpengaruh secara signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014-2020 

perspektif ekonomi islam. 

Ho: Kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014-2020 

perspektif ekonomi islam. 

 

                                                           
67 Priambodo, ―The Impact Of Unemployment And Poverty On Economic 

Growth And The Human Development Index (HDI).‖ 
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3) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan 

secara simultan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 
 

Indeks pembangunan manusia merupakan tolak 

ukur terhadap tingkat pencapaian dalam 

menganalisis kualitas hidup manusia untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia 

telah tercipta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Heppy Syofya pada tahun 2018 dengan judul 

penelitian Effect of Poverty and Economic Growth 

on Indonesia Human Development Index 

menyatakan hasil bahwa baik kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi akan memberikan pengaruh 

dan signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia. Ditinjau dari perspektif ekonomi islam, 

pertumbuhan ekonomi yang merata dan tingkat 

kemiskinan yang menurun akan membuat umat 

berada dekat dengan kesejahteraan. Maka upaya 

terhadap penurunan angka kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah dua 

kondisi yang memberikan dampak terhadap 

kesejahteraan manusia. Berdasarkan pemaparan 

yang telah disajikan maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Ha: Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2014-2020 perspektif 

ekonomi islam.  

Ho: Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2014-2020 perspektif 

ekonomi islam. 
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