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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan didefinisikan sebagai 

kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya guna 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat 

baik oleh seseorang ataupun sekelompok orang, laki laki dan 

perempuan. Hak-hak dasar yang dimaksud yaitu terpenuhinya 

kebutuhan makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air 

bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup dengan rasa 

aman dari perlakuan atau dari ancaman tindakan kekerasan dan hak 

untuk ikut berpartiasipasi di lingkungan.22 

Definisi kemiskinan menurut Todaro ialah seseorang atau 

sekelompok orang yang memiliki kondisi kesehatan yang sering buruk, 

banyak sekali di antara mereka tidak bisa menulis, menganggur, dan 

prospek untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik sangat suram.23 

Sedangkan kemiskinan menurut Oekan S. Abdullah merupakan masalah 

multidimensi yang ditandai berbagai permasalahan seperti rendahnya 

 
22 Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, “Pengaruh Indeks Pembangunan dan Pengangguran 

terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten”, Jurnal Ekonomi-Qu, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 242 
23 Michael P Todaro dan Stephen C Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas Jilid 

Satu, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 289 
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kualitas penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak, dan air minum. 

Penduduk yang termasuk dalam kategori miskin dapat dipastikan 

mengalami kesulitan memperoleh akses ketersediaan pangan, 

pendidikan, kesehatan, maupun papan. 24 

Mengacu dari Wolrd Bank kemiskinan diukur dari satu dimensi 

saja, yaitu moneter atau hanya berdasarkan pendapatan atau 

pengeluaran. Badan Pusat Statistik juga melakukan hal yang sama 

dalam mengumpulkan data jumlah penduduk miskin dengan konsep 

serta definisi yang digunakan di mana kemiskinan ialah situasi ketika 

pendapatan atau yang dimiliki seseorang berada dibawah garis 

kemiskinan yang ditentukan sebagai batas kemiskinan. Akan tetapi, 

gambaran kemiskinan yang komprehensif tidak dapat direpresentasikan 

oleh satu indikator saja, yaitu pendapatan atau pengeluaran.25 Dengan 

kata lain, kemiskinan juga dipandang sebagai fenomena yang kompleks 

dan multidimensi sehingga kemiskinan sendiri harus dilihat dari 

berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, 

kebebasan masyakarat terhadap akses ekomomi dan demokrasi.26 

Berdasarkan berbagai pengertian dari kemiskinan di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan dapat digambarkan 

layaknya kondisi yang serba kekurangan, seperti kekurangan pada 

 
24 Oekan S. Abdoellah, Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan 

Jalan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2016), hlm. 115 
25 Sumargo dan Simanjuntak, “Deprivasi Utama Kemsikinan Multidimensi Antarprovinsi 

di di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indoneisa, vol. 19, no. 2, 2019, hlm. 161 
26 Indriani dan Setiyono, Analisis Kemiskinan Multdimensi di Provinsi Jawa Tengah 2011-

2013, Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik, vol. 10, no. 2, 2018, hlm. 16 
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sumber daya yang dapat dimanfaatkan sekelompok orang agar 

kesejahteraannya meningkat sehingga sulit dalam hal mengakses 

makanan yang bergizi, tempat tinggal yang layak, pendidikan dan 

kesehatan. Modal yang dimiliki terbatas, kurangnya pengetahuan serta 

ketrampilan dan rendahnya produktivitas sehingga pendapatannya 

rendah. Secara singkat, kemiskinan juga dapat disebut sebagai standar 

hidup yang rendah karena materi yang dimiliki berada dibawah standar 

hidup yang berlaku dalam masyarakat.  

2. Teori yang Berhubungan dengan Kemiskinan 

a. Adam Smith 

Adam Smith mengemukakan bahwa apabila sebagian besar 

dari penduduknya berada dalam kondisi miskin serta menderita 

maka tidak ada masyarakat dalam suatu negara yang makmur dan 

Bahagia. Selain itu, didalam karya Adam Smith yaitu The Wealth of 

Nations menjelaskan bahwa basic needs tidak hanya bersifat 

alamiah, tetapi juga berkaitan dengan segala hal yang telah 

ditetapkan oleh kaidah dalam masyarakat terkait kelayakan.27  

Berdasarkan dari teori yang berhubungan dengan 

kemiskinan yang di nyatakan oleh Adam Smith di atas menjelaskan 

bahwa negara yang penduduknya dalam kondisi miskin maka hanya 

berisi tentang kesengsaraan. Selain itu, yang dimaksud dengan 

 
27 Michael P Todaro dan stepen c Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi Jilid 2, (Jakarta: 

Erlangga. 2011), hlm. 152 
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kebutuhan dasar tidak hanya berkaitan dengan memiliki makanan 

untuk dikonsumsi, mempunyai tempat tinggal dan juga memiliki 

pakaian. Kebutuhan dasar juga berkaitan dengan norma yang ada di 

masyarakat, seperti makanan tidak hanya bisa dikonsumsi untuk 

bertahan hidup agar tidak kelaparan tetapi juga terkait dengan gizi, 

tempat tinggal tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat berteduh 

saja tetapi juga berkaitan dengan tempat tinggal yang bersih dan 

layak untuk ditinggali.  

3. Teori Lingkaran Kemiskinan 

Lingkaran kemiskinan merupakan suatu rangkaian atau suatu 

lingkaran yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga 

menyebabkan suatu negara akan tetap berada dalam keadaan miskin dan 

banyak menghadapi suatu kesulitan untuk mencapai tingkat 

pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, 

ketidaksemprnaan pasar, kurangnya modal yang menyebabkan adanya 

produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah akan 

mengakibatkan pendapatan yang diterima juga rendah. Pendapatan yang 

rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan maupun investasi, 

baik investasi kapital maupun invesatsi manusia. Rendahnya investasi 

berakibat terjadinya keterbelakangan dan seterusnya yang tetap berada 

dalam lingkaran yang tidak berujung.28 

 
28 Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi, “Pengaruh Jumlah Penduduk….,hlm. 105 
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Menurut Ragnar Nurkuse terdapat dua lingkaran perangkap 

kemiskinan yaitu dari segi penawaran dan permintaan. Dari segi 

penawaran di mana rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang 

rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, 

kemudian rendahnya produktivitas ini meyebabkan kemampuan 

masyrakat untuk menabung juga rendah. Rendahnya kemampaun 

menabung, meyebabkan pembentukan modal yang rendah, tingkat 

pembentukan modal yang rendah (investasi) menyebabkan modal yang 

kurang, dengan demikian tingkat produktivitas juga ikut rendah dan 

seterusnya. Dari segi permintaan, perangsang untuk menanamkan 

modal di negara miskin cenderung rendah. Hal ini karena luas pasar 

untuk berbagai jenis barang adanya terbatas yang disebabkan oleh 

rendahnya pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan karena 

rendahnya tingkat produktivitas merupakan wujud dari tingkat 

pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Terbatasnya 

pembentukan modal disebabkan karena kekurangan perangsang untuk 

menanam modal dan seterusnya.29  

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Ibid., hlm. 105-106 
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Gambar 2.1 

Lingkaran Kemiskinan (Vircious Circle of Poverty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti dari lingkaran kemiskinan tersebut ialah kondisi yang 

menjadi peyebab dari munculnya hambatan terhadap terwujudnya 

tingkat pembentukan modal yang tinggi. Selain itu, berdasarkan 

penjelasan di atas, di satu pihak pembentukan modal dibentuk dari 

tingkat tabungan dan pihak lainnya oleh perangsang untuk menanan 

modal. Di negara berkembang lingkaran kemiskinan ini menjadi 

penghalang untuk tercapainya tingkat pembangunan yang pesat 

sehingga menjadikan negara tersebut kesulitan untuk keluar dari 

lingkaran kemiskinan.  
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4. Bentuk-bentuk Kemiskinan 

Kemiskinan memiliki empat bentuk berdasarkan suatu kondisi 

yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multideimensional, 

antara lain yaitu: 

a. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berdasarkan 

pada pendapatan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok 

orang yang berada dibawah garis kemiskinan.30 Berdasarkan 

pengertian tersebut yang dimaksud dengan kemiskinan absolut ialah 

ketika pendapatan yang dimiliki seseorang sangat rendah sehingga 

tidak memenuhi untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, baik 

kebutuhan makanan maupun non makanan, seperti sandang, pangan, 

papan, dan kesehatan.  

b. Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena 

pengaruh dari adanya kebijakan pembangunan yang belum 

menjangkau keseluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan 

ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.31 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang umumnya terjadi di 

daerah-daerah yang disebut sebagai daerah tertinggal akibat dari 

 
30 Elvina handayani Jacobus, et.al., “Anlisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kemiskinan rumah Tangga di Sulawesi Utara” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan 

Daerah, vol. 19, no. 3, 2018, hlm. 90 
31 Ibid.  
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program-progam pembangunan yang belum bisa sampai ke setiap 

daerah yang ada di suatu negara.  

c. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi 

karena sikap serta kebisaaan masyarakat atau seseorang yang tidak 

mau untuk diperbaikin taraf hidupnya dengan tata cara modern. 

Umumnya, sikap serta kebiasaan tersebut berasal dari adat istiadat 

atau budaya. Kebiasaan tersebut seperti sikap kurang dari segi 

kekreatifan, malas, dan lain sebagainya. 32 

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan 

kemiskinan kultural ialah kemiskinan yang disebabkan karena 

teguhnya masyarkat terhadap suatu budaya yang dianut. Sehingga 

timbul sikap apatis atau ketidakpedulian masyarakat terhadap 

berubahnya pola kehidupan seiring berjalannya waktu atau 

kemajuan zaman. Seperti anggapan terhadap banyak anak banyak 

rezeki, sedangkan pemerintah sendiri meluncurkan program KB 

guna mengurangi jumlah penduduk yang pada akhirnya akan 

mengurangi beban dalam pengentasan kemiskinan.  

d. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena akses 

terhadap sumber daya yang rendah. Hal ini karena kurang 

mendukungnya terhadap pengentasan kemiskinan pada suatu 

 
32 Ibid.  
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tatanan sosial budaya maupun sosial politik.33 Dari pengertian 

tersebut, kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi 

karena suatu struktur sosial yang ada di dalam suatu masyarakat 

menyebabkan masyarakat tersebut tidak bisa ikut menggunakan 

sumber-sumber pendapatan atau bahkan fasiliats fasilitas yang ada 

dan sebenarnya tersedia bagi mereka. Hal yang terjadi sebenarnya 

bukan mendukung terhadap pengentasan kemiskinan tetapi 

memanfaatkan kemampuan untuk melakukan menopoli dari 

kelompok kaya sehingga bisa mengontrol dalam bidang ekonomi 

maupun politik dan berakibat pada kelompok masyarakat miskin 

menjadi tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki hidupnya.  

5. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan 

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Hartono dan Aziz 

antara lain yaitu: 

a. Pendidikan yang sangat rendah 

Rendahnya pendidikan akan mengakibatkan keterampilan 

yang dimiliki seseorang masih kurang memadai yang dalam 

kehidupannya diperlukan. Pendidikan maupun ketererampilan 

terbatas juga akan akan menyebabkan keterbatasan pada 

kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.  

 

 

 
33 Elvina handayani Jacobus, et.al., “Anlisis Faktor-faktor…., hlm. 90 
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b. Malas bekerja 

Karena sikap malas ini atau yang dimaksudkan dengan sikap 

pasif atau juga sikap pasrah pada nasib menyebabkan seseorang 

tidak memiliki gairah dalama bekerja bahkan lebih terksesan acuh 

tak acuh.  

c. Keterbatasan dari sumber daya alam 

Kemiskinan akan menimpa suatu masyarakat apabila sumber 

daya alamnya tidak dapat lagi memberikan manfaat bagi kehidupan 

mereka. Sering kali dikatakan suatu masyarakat itu miskin karena 

dari sumber daya alamnya yang juga miskin.  

d. Lapangan pekerjaan yang terbatas  

Keterbatasan lapangan pekerjaan akan berdampak pada 

kemiskinan. Karena sebaiknya seseorang harus mampu 

mencipatakan lapangan pekerjaan baru, namun faktanya hal tersebut 

kemungkinannya sangat kecil bagi masyarakat miskin karena 

mereka memiliki keterbatasan pada modal dan juga kemampuan 

atau keterampilan 

e. Keterbatasan modal 

Seseorang miskin karena tidak memiliki modal yang dapat 

digunakan untuk melengkapi alat serta bahan dalam rangka 

menerapakan keterampilan yang dimiliki dengan tujuan untuk 

mendapatkan penghasilan.  
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f. Beban keluarga 

Banyaknya anggota keluarga yang dimiliki oleh suatu 

keluarga tetapi tidak diimbangi dengan usaha untuk meningkatkan 

penghasilan akan menimbulkan kemiskinan, karena semakin banyak 

jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi pula tanggungjawab 

atau tuntutan untuk hidup yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga 

tersebut.34 

6. Kemiskinan dalam Perskpektif Islam 

Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu 

kemiskinan yang berkaitan dengan material dan kemiskinan yang 

berkaitan dengan kebutuhan rohani. Menurut Ahmed kemiskinan tidak 

hanya tentang perampasan barang dan jasa tetapi juga kemiskinan dalam 

roh. Pendapat dari Rehman untuk dapat meningkatkan kehidupan rohani 

umat Islam dapat dilakukan dengan meningkatkan kehidupan 

materialnya. Selain itu, menurut Chapra, Islam merupakan agama yang 

menjadi penyeimbang yang telah memberikan penekanan yang setara 

antara spiritual serta duniawi. 35 

Masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang wajib 

untuk diperhatikan dalam agama Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib 

berkata, “Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan 

membunuhnya”, kalimat tersebut menunjukkan bahwa masalah 

 
34 Elvina handayani Jacobus, et.al, “Anlisis Faktor-faktor…., hlm. 90 
35 Moh. Agus Sifa, “Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan serta Solusinya dalam 

Perspektif Islam”, Journal of Sharia Economics, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 59-60 
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kemiskinan sangatlah penting, karena apabila kemiskinan terjadi di 

mana-mana maka akan terjadi banyak kerusakan, kehancuran, dan 

kejahatan akan semakin merajalela akibat dari penderitaan terhadap rasa 

kekurangan.36 

Islam memerintahkan kepada umatnya secara tegas untuk 

melaksanakan zakat, infaq, perintah untuk melaksanakan haji, 

membiayai peperangan sendiri dan lain sebagainya. Segala perintah 

dalam Islam tersebut dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang berilmu 

pengetahuan dan memiliki harta.37 Sebagaimana firman Allah dalam 

QS. Al-Anfal ayat 60: 

 

ْن قُ وٍَّة وَِّمْن ٰرََِبِط اْْلَْيِل تُ ْرِهبُ ْوَن بِه ْوا ََلُْم مَّا اْسَتطَْعُتْم مِٰ َعُدوَّ اّللٰهِ   ٗ  َواَِعدُّ
 َوَما تُ ْنِفُقْوا ِمْن َشْيٍء ِفْ َسِبْيِل اّللٰهِ َوَعُدوَُّكْم َواهخَ 

ُ يَ ْعَلُمُهْمَۗ رِْيَن ِمْن ُدْوِِنِْم  ََل تَ ْعَلُمْوَِنُْم  َاّللٰه
  ٦٠يُ َوفَّ اِلَْيُكْم َواَنْ ُتْم ََل ُتْظَلُمْوَن 

 
 

Artinya: 

 

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, 

berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya 

(persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan 

orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) 

Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah 

niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak 

akan dizalimi.” (Al-Anfal/8:60)38 

 

 
36 Husna Ni’matul Ulya, “Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan 

Konvesional”, Jurnal of Islamic Economics and Business, vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 133 
37 Bayu Tri Cahya, Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadis, Jurnal 

Penelitian, vol. 9, no.1, 2015, hlm. 52 
38 Departemen Agama RI, Mushaf Tajwid…., hlm. 184 
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Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa 

Islam mendorong umatnya untuk memiliki harta kekayaan dalam 

menghadapi musuh Islam. Setiap orang berkewajiban untuk melawan 

segala bentuk kemiskinan yang dialaminya karena kemiskinan 

merupakan musuh besar umat Islam. Tidak ada satupun perintah untuk 

menjadi orang miskin yang Allah berikan kepada umatnya. Selain itu, 

pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan kemiskinan juga 

terdapat dalam QS. Al-Maun ayat 1-3: 

 

ِلَك الَِّذْي َيدُعُّ اْلَيِتْيَمَۙ    ١اََرَءْيَت الَِّذْي يَُكذُِٰب َِبلدِْٰينَِۗ  َوََل ََيُضُّ َعلهى   ٢َفذه
  ٣طََعاِم اْلِمْسِكْيَِۗ 

Artinya: 

 

“(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?; (2).  Itulah 

orang yang menghardik anak yatim; (3). dan tidak menganjurkan untuk 

memberi makan orang miskin.” (Al-Ma'un/107:1-3)39 

 

Berdasarkan ayat di atas, Islam memberikan jalan keluar untuk 

menghadapi kemiskinan. Hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim 

ialah diwajibkan untuk berpartisipasi dalam menaggulangi kemiskinan. 

Seperti perintah Allah untuk menyantuni mereka yang miskin atau serba 

kekurangan. Orang yang tidak peduli terhadap sesamanya dengan 

membiarkannya kelaparan dianggap sama saja seperti orang yang 

mendustkan agama.  

 

 
39 Departemen Agama RI, Mushaf Tajwid…., hlm. 602 
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B. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Keberhasilan dari pembangunan ekonomi di suatu daerah yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator 

untuk melihat kinerja perekonomian, baik tingkat nasional atau regional. 

Di mana Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kegiatan 

produksi riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang 

dan jasa, dalam periode tertentu. 40  

Pertumbuhan ekonomi menurut Rapanna dan Yana ialah proses 

kenaikan volume produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam 

bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan menurut Sukirno 

pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan 

jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah 

produksi barang industri, perkembangan infrasruktur, pertambahan 

jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan 

produksi barang modal. 41 Ukuran umum yang digunakan untuk melihat 

laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah presentase laju pertumbuhan 

 
40 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan hlm. 156   
41 Jeni palindangan dan Abu Bakar, “Anlisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika”, 

Jurnal Kritis Volumen, vol. 5, no. 1, 2021, hlm. 68 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala provinsi atau 

Kabupaten/Kota. 42 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri menurut 

Badan Pusat Statistik yaitu total dari nilai tambah yang dihasilkan oleh 

semua sektor usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan total dari 

semua nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit 

ekonomi di suatu wilayah.43 Menurut Mustika, PDRB merupakan nilai 

dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat 

tertentu dalam kurun waktu tertentu, atau biasanya dalam kurun waktu 

satu tahun. 44 

Sehingga dapat disimpulkan Pertumbuhan ekonomi ialah salah 

indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pembangunan 

ekonomi suatu daerah yang dilihat dari dari sisi ekonominya. Apabila 

indikator pertumbuhan ekonomi semakin membaik maka diharapkan 

dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan. Di 

mana, pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB).  

 

 

 
42 Suripto dan Lalu Subayi, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan 

Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia, Jurnal Ilmiah Ekonomi pembangunan, vol. 1, no. 2, 

2020, hlm. 131 
43 Widi Astuti, “Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran 

terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Wilayah Desa Parung Kab.Bogor”, Jurnal ilmiah, Manajemen 

Sumber Daya Manusia, Vol. 1, No.3, 2018, hlm. 199  
44 Abdul Rahman Suleman dan Abrurrozzaq Hasibuan, “Pengaruh Produk….,hlm. 45 
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2. Penghitungan Pertumbuhan Ekonomi 

Penghitungan atau pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi 

daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai PDRB 

pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk menghindari kenaikan 

harga dalam penghitungan, maka data yang digunakan sebaiknya adalah 

PDRB dengan harga konstan dan bukan dengan harga berlaku. 

Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan 

dalam bentuk perkiraan laju pertumbuhan ekonomi tahunan atau untuk 

periode tertentu. laju pertumbuhan ekonomi tahunan tersebut dapat 

dihitung menggunakan formula sederhana, yaitu: 

𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 =
(𝑃𝐷𝑅𝐵𝐻𝐾.𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝐻𝐾,𝑡−1)

𝑃𝐷𝑅𝐵𝐻𝐾,𝑡
 x 100% 

Keterangan: 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝐻𝐾,𝑡   : Nilai PDRB dengan harga konstan pada tahun t 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝐻𝐾,𝑡−1 : Nilai PDRB pada tahun sebelumnya 45 

3. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi 

Terdapat lima karakteristik dari pertumbuhan ekonomi menurut 

kuznet yang ditemui di hampir semua negara maju, yaitu: 

a. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan ekonomi 

penduduk yang tinggi 

b. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor produksi yang 

dipergunakan untuk membuat output tersebut  

 
45 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan, hlm. 156   
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c. Tingkat transformasi struktural ekonomi, sosial dan ideologi yang 

tinggi 

d. Adanya kecenderungan negara-negara maju atau mulai maju 

perekonomiannya sehingga berusaha merambah bagian-bagian 

dunia lain sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang 

baru 

e. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya 

mencapai sekitar sepertiga penduduk dunia46 

4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam 

Sebagaimana pembahasan di atas yang menjelaskan bahwa 

melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan 

untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Persoalan 

pertumbuhan ekonomi oleh para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi 

Islam klasik sudah menjadi perhatian dalam kajian ekonomi Islam. 

Pembahasan ini berangkat dari firman Allah SWT pada QS. Hud ayat 

61: 

َها  ..……  .…… َُۗهوَ  اَْنَشاَُكمْ  مِٰنَ  اَْلَْرضِ  َواْستَ ْعَمرَُكمْ  ِفي ْ

Artinya:  
“…….Dia telah mencipatkanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu 

pemakmurnya…..”47 

 

 
46 Maretha Berlianatiya, “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan 

Ekonomi antar Wilayah Kebijakan Pembangunan di Provinis Jawa Timur”, Jurnal Equilibirum, 

vol. 5, no. 2, 2017, hlm. 166 
47 Departemen Agama RI, Mushaf Tajwid…., hlm. 228 
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Dalam ayat tersebut untuk memakmurkan bumi Allah 

menjadikan manusia sebagai wakilnya. Istilah dari pemakmuran bumi 

ini berisi pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana Ali 

bin Abi Thalib pernah berkata kepada seorang gubernur di Mesir:  

Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan 

perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, 

karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan 

pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa 

memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur. 

 

Pertumbuhan ekonomi didefiniskan Islam sebagai 

perkembangan ekonomi secara berkelanjutan dari faktor produksi 

secara benar yang dapat memberikan konstribusi bagi kesejahteraan 

manusia. Oleh sebab itu, menurut Islam pertumbuhan ekonomi 

merupakan hal yang sarat nilai. Meskipun mengalami peningkatan 

namun tidak serta-merta dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi 

apabila suatu peningkatan tersebut terjadi dari faktor produksi yang 

dalam proses produksinya dimasukkan barang-barang yang terbukti 

memberikan dampak yang buruk dan dapat membahayakan manusia. 

Tingginya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tidak menjadi 

tujuan utama dalam Islam, karena pertumbuhan ekonomi atau 

pendapatan perkapita yang tinggi, namun tidak sesuai dengan kondisi 

yang nyata, seperti banyaknya angka kemiskinan maka ini bukanlah 

suatu yang patut untuk dibenarkan. Oleh karena itu, pertumbuhan 

ekonomi lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam merupakan 

aktivitas secara menyeluruh dalam bidang produksi yang juga berkaitan 
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erat dengan keadilan dalam distribusi. Sehingga nantinya kesejahteraan 

dapat merata dan berkurangnya terhadap kemiskinan.48 

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan 

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB 

merupakan Indikator penting yang digunakan untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan keberhasilan suatu 

pembangunan negara. Syarat utama agar penurunan kemiskinan dapat 

terjadi yaitu melalui pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu, untuk 

menurunkan kemiskinan pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk 

dipercepat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan cepat akan 

menurunkan angka kemiskinan.49  

Apabila PDRB suatu daerah semakin tinggi, maka potensi 

penerimaan daerah tersebut juga semakin besar. Realitanya, terdapat 

pengaruh yang dimiliki PDRB terhadap jumlah angkatan kerja yang 

bekerja, dengan asumsi meningkatnya nilai PDRB, maka jumlah nilai 

tambah output juga akan meningkat di unit ekonomi secara menyeluruh. 

Meningkatnya jumlah output tersebut akan menyebabkan jumlah 

penyerapan tenaga kerja yang diminta juga meningkat, sehingga 

pengangguran menjadi menurun dan dapat mengurangi jumlah 

penduduk miskin. 50 Selain itu, menuurt Kuznet dikutip dari Tambunan 

 
48 Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi 

Syariah dan Bisnis, vol. 1, no. 2, 2018, hlm 119-120 
49 Suripto dan Lalu Subayi, “Pengaruh Tingkat…., hlm. 140 
50 I Made Pawarta, I Wayan Swendra, dan Fridayana Yudiaatmaja, “Pengaruh Produk 

Domesik Regional Bruo (PDRB) dan Tingka Pengangguran Terbuka terhadap Tingka Kemiskinan”, 

e-Journal Bisma Universitas Pendiddikan Ganesha, vol. 4, no. 1, 2016, hlm. 2 
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bahwa Pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang kuat terhadap 

kemiskinan. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi menyebabkan 

tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati 

tahap akhir pengurangan kemiskinan akan terjadi secara 

berkesinambungan.51 

 

C. Gini Ratio 

1. Pengertian Gini Ratio  

Ketimpangan merupakan masalah yang juga dihadapi oleh 

setiap negara, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. 

Distribusi pendapatan mencerminkan terjadinya kemerataan atau 

ketimpangan pembagian dari hasil pembangunan di suatu negara 

terhadap penduduknya. Kondisi daerah yang baik tidak hanya ditandai 

oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga 

dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. 

Distribusi pendpatan yang relatif baik ditandai dengan kondisi di mana 

perbedaan antara golongan masayrakat kaya dan miskin yang tidak 

terlalu menyolok dalam perekonomian daerah bersangkutan. Salah satu 

pengukuran yang dapat digunakan untuk melihat distribusi pendapatan 

tersebut ialah gini ratio. Koefisien gini atau gini ratio ini adalah salah 

 
51 Putro, et.al., “Analisis Determinasi 
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satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat 

ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. 52 

Gini ratio adalah parameter yang digunakan untuk mengukur 

kesenjangan atau ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan 

merupakan perbedaan pendapatan antara kelompok masyrakat yang 

memiliki pengahasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang 

penghasilannya rendah.53 Sedangkan menurut Todaro, ketimpangan 

pendapatan ialah kondisi di mana terdapat perbedaan penerimaan 

pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat. 54 

Akibat dari ketidakmerataan pendapatan akan menimbulkan 

adanya ketimpangan baik di antara individu, kelompok, rumah tangga, 

daerah maupun negara.55 Perekonomian dapat dikatakan tidak merata 

apabila ketimpangan pendapatan yang diterima dengan penghasilan 

yang berbeda secara terus-menerus.56 Oleh sebab itu, diperlukan upaya 

agar ketimpangan yang dicerminkan oleh gini ratio tidak terlalu 

melebar, bahkan sebaiknya ketimpangan yang terjadi berangsur-angsur 

dapat semakin mengecil.  

 

 

 
52 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah…., hlm. 168-169 
53 Aufa Oksamulya dan Ali Anis, “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di 

Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 2 
54 Aminullah Achmad Muttaqin dan Anis Safitri, “Analisis Pengaruh Zakat dan Infak 

terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan, Keparahan Kemiskinan dan Gini Ratio di Indonesia”, 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 55 
55 Paulus Kurniawan dan Made, et.al., Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Edisi 1, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 102 
56 Aufa Oksamulya dan Ali Anis, “Analisis Determinan…., hlm 142 
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2. Penghitungan Gini Ratio 

Nilai rasio berkisar antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai 

gini rasio mendekati nol atau sama dengan nol maka distribusi 

pendapatan merata secara sempurna, sedangkan apabila nilai gini rasio 

mendekati angka satu atau sama dengan satu maka terjadi ketimpangan 

distribusi pendapatan yang sempurna.57 Dapat disimpulkan, semakin 

rendah nilai dari gini rasio maka semakin rendah pula ketidakemerataan 

distribusi pendapatan atau semakin merata. Sedangkan apabaila 

semakin tinggi nilai dari gini rasio maka artinya semakin tinggi pula 

ketidakmerataan distribusi pendapatan atau semakin timpang.  

Ketidakmeraan yang diukur dengan koefisien gini rasio 

dinyatakan rendah apabila berkisar di antara 0,2-0,35, sedang jika 

berkisar di antara 0,36-0,49 dan tinggi apabila berkisar di antara 0.5-

0,7.58 Menghitung gini rasio diperlukan data jumlah rumah tangga atau 

penduduk dan rata-rata pendapatan yang sudah dikelompokkan menurut 

kelasnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung gini rasio sebegai 

berikut: 

𝐺 = 1 −  ∑
𝑃𝑖 (𝑄𝑖 +  𝑄𝑖−1)

10.000

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan: 

G : Gini Ratio 

 
57 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah…., hlm. 171 
58 Ibid.  
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𝑃𝑖 : Presentase rumah tangga atau penduduk pada kelas-i 

𝑄𝑖 : Presentase Kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai 

    kekelas i 

𝑄𝑖−1: Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas 

K : Banyaknya kelas59 

3. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan 

a. Kemampuan: karena tidak meratanya kemampuan alami yang 

dimiliki setiap orang sehingga pendistribusian pendapatan juga tidak 

merata. Contoh dari faktor ini seperti perbedaan bayaran yang 

didapat oleh artis, di mana beberapa aris dibayar lebih tinggi 

daripada seniman lainnya.  

b. Modal Manusia:  modal ini didapat dari Pendidikan atau pelatihan 

yang dilakukan oleh individu untuk menambah kemampuan 

sehingga pendapatan juga tinggi. Tingkatan sumber daya manusia 

yang dimiliki setiap indvidu tidak sama sehingga pendapatan juga 

tidak merata.  

c. Diskriminasi: diskriminasi merupakan rintangan yang mungkin 

tidak bisa diatasi bahkan dengan kemampuan yang tinggi dan modal 

manusia mseskipun adanya kemajuan fungsi sosial.  

 
59 Suparno dan Danthe Salean, “Kajian Gini Ratio Kota Kupang”, Jurnal Ekonomi & 

Bisnis, 2016, Vol.1, No.1, 2016, hlm. 7-8 
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d. Preferensi: beberapa orang lebih memilih memaksimalkan utilitas 

dengan memperkecil waktu kerja dan memperbanyak waktu luang 

meskipun dengan kemampaun yang tinggi dan modal manusia.  

e. Kekuatan Pasar: adanya monopoli dan pasar monopsi yang dapat 

merugikan para konsumen dan para pekerja. Sehingga apabila 

kekuatan pasar ini semakin banyak yang berada di tangan segelintir 

orang maka akan semakin besar terjadinya ketimpangan distribusi 

pendapatan.  

f. Keberuntungan dan Koneksi: beberapa orang memang terlahir 

dengan keadaan sudah beruntung dan beberapa terlahir dengan 

keadaan cukup, akan tetapi koneksi yang dimilikinya kurang tepat.60 

4. Ketimpangan Pendapatan dalam Perspektif Islam 

Pembahasan mengenai masalah ketimpangan distribusi 

pendapatan juga tidak lepas dalam ekonomi Islam. Beberapa tokoh 

ekonomi islam yang membahas permasalahan ini, seperti Baqir Sadr 

dari Mazhab Iqtishaduna. Dalam mazhab ini berpendapat bahwa 

permasalahan ekonomi salah satunya seperti permalahan kemiksinan 

muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil akibat 

dari sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eskploitasi atas 

kelompok pihak yang kuat,di mana pihak yang kuat menguasi sumber 

daya yang ada atas pihak yang lemah, di sini pihak lemah tidak 

mempunyai akases untuk memnafaatkan sumber daya tersebut. 

 
60 Paulus Kurniawan dan Made, et.al., Pengantar Ekonomi….., hlm. 103 
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Sehingga masalah ekonomi muncul bukan hanya karena sumber daya 

yang terbatas tetapi yang paling sering karena keserakahan manusia 

yang meyebabkan ketidakadilan di mana-mana. Dasar dari mazbah ini 

bermula dari QS. Al-Qamar ayat 49:61 

 ٤٩ِاَّنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقنهُه ِبَقَدٍر 

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan 

ukuran”. (Al-Qamar/54:49) 
 

Terjadinya ketimpangan pendapatan yang besar dan juga adanya 

ketidakadilan ekonomi disebabkan oleh ekonomi konvesional yang 

menggunakan landasan sistem ribawi (menggunakan sistem bunga dan 

spekulasi finansial). Ketimpangan yang terjadi di negara berkembang 

seperti di Indonesia, diakibatkan dari kegagalan sistem kapitalisme yang 

dominan dianut di Indonesia. Ekonomi kapitalis dianggap sebagai faktor 

yang memiliki kekeliruan dan kesalahan di sejumlah premisnya, 

terutama raionalitas ekonomi yang moral dan etikanya diabaikan.62 

Ketimpangan yang terjadi di Indonesia merupakan petunjuk 

bahwa masih terdapat kesalahan dalam konsep yang diterapkan selama 

ini, karena yang dilakukan masih jauh dari apa yang tertuang dari tujuan 

nasional pembangunan dibidang ekonomi. Ketidakmampuan sasaran-

sasaran yang diinginkan merupakan bukti dari kesalahan konsep yang 

 
61 Moh.Agus Sifa’, “Kemiskinan dan Distribusi…., hlm. 56-57 
62 Agus Arwani, Akuntansi Perbankan Syariah dan Teori ke Praktik (Adopsi IFRS), 

(Yogyakarta: Depublish, 2012), hlm. 77 
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diterapkan. Hal yang tidak dapat dicapai sesuai sasaran, seperti 

pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh dan distribusi 

pendapatan serta kekayaan secara merata. Selain itu, menyuburnya 

budaya eksploitasi antara manusia dengan manusia yang lain, kerusakan 

lingkungan, melupakan tujuan-tujuan moral dan etika manusia.   

Sistem perekonomian yang menyebabkan kesenjangan akan 

berdampak pada terciptanya suatu deretan panjang atas keinginan yang 

tidak dijamin, tertanamnya sifat iri dan dengki dalam diri manusia, 

membuat nafsu menjadi semakin tajam untuk medapatkan kebendaan, 

membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak 

mengidahkan moral. Hal tersebut merupakan akar dari ketidakadilan 

dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.63 Islam percaya mampu 

memberantas akar ketidakadilan dari pada hanya mengurangi beberapa 

gejalanya. Terdapat beberapa perilaku yang tidak diperbolehkan untuk 

melakukan distribusi secara tidak adil yang oleh Islam masukkan 

kedalam keimanannya. Islam juga memiliki program yang digunakan 

untuk mengurangi terjadinya ketidakadilan yang masih tersisa melalui 

pembayaran zakat, serta metode lainnya yang difungsinkan untuk 

mewujudkan distribusi pendapatan yang manusiawi dan sejalan dengan 

konsep persaudaraan manusia.64 

 
63 Ibid., hlm.78 
64 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 4 
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Dalam ajarannya, Islam selalu mengedepankan etos kerja 

sebagai implementasi dari keimanan yang merupakan prinsip 

kehidupan. Negara harus menjamin bahwa setiap warganya bisa hidup 

secara layak dengan salah satu usahanya yaitu diterapkannya keadilan 

di bidang ekonomi melalui kesamaan hak untuk memperoleh akses 

terhadap sumber daya ekonomi. Sebagaimana yang ditunjukkan melalui 

gini ratio yang terdapat iklim pasar bebas yang tidak sehat juga 

mengakibatkan kesenjangan semakin melebar.65 Larangan adanya 

ketimpangan dalam Islam dan selalu menekankan keadilan sebagaiman 

dalam firman Allah QS. Al-Hasyr ayat 7: 

 

ُ َعلهى َرُسْولِه ى   ٗ  َمآ اَفَۤاَء اّللٰه ِمْن اَْهِل اْلُقرهى فَِللٰهِه َولِلرَُّسْوِل َوِلِذى اْلُقْرٰبه َواْليَ تهمه
ِبْيِلَۙ َكْي   ِكْيِ َواْبِن السَّ ََل َيُكْوَن ُدْولًَةۢ  َبْيَ اَْلَْغِنَيۤاِء ِمْنُكْمَۗ َوَمآ اهتهىُكُم الرَُّسْوُل َواْلَمسه

َ َشِدْيُد اْلِعَقابِِۘ  َفُخُذْوُه َوَما َِنهىُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهْوا  وَ  َ َِۗانَّ اّللٰه   ٧ات َُّقوا اّللٰه
 

Artinya: 

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan 

Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk 

Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang 

dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-

Nya.” (Al-Hasyr/59:7)66 

 

 
65 Ali masykur Musa, Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam terhadap Isu-isu 

Aktual, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm. 199 
66 Departemen Agama RI, Mushaf Tajwid….., hlm. 228 
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Berdasarkan ayat di atas, sudah dikatakan secara jelas bahwa di 

dalam agama Islam sangat melarang terhadap terpusatnya harta hanya 

pada segelitir orang saja. Islam menekankan prinsip keadilan agar tidak 

terjadi ketidakmerataan pendapatan. Oleh karena itu, Islam selalu 

mengajarkan bahwa dari setiap harta yang diterima seseorang terdapat 

hak orang lain didalamnya. Hal ini bertujuan untuk dapat mengurangi 

adanya kesenjangan yang menyebabkan antara dua golongan yaitu si 

miskin dan si kaya.  

5. Pengaruh Gini ratio terhadap Kemiskinan 

Ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dilihat dari gini ratio. 

Terjadinya kesenjangan atau meratanya pembagian hasil pembangunan 

suatau negara kepada penduduknya dicerminkan melalui distribusi 

pendapatannya. Suatu negara yang tidak melakukan distribusi 

pendapatan secara merata akan menimbulkan kesenjangan pendapatan 

yang merupakan akar dari munculnya kemiskinan.67 Hubungan antara 

kesenjangan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu 

bahwa kesenjangan mengakibatkan kemiskinan semakin parah atau 

kesenjangan adalah wujud dari kemiskinan.68 

Efek dari perembesan kebawah atau trickle down effct dari 

output nasaional terhadap masyarakat bahkan hingga sekarang yang 

 
67 Amir Machmud, Perkonomian Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Erlangga, 2016), 

hlm. 288 
68 Khoirun Nisa, Ayu Wulandari dan rini Luciana Rahayu, “Pengaruh Ketimpangan 

Pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Banka Belitung tahun 2009-2018”, Jurnal 

Ilmu-Ilmu Soial, Vol.15, No.1, 2020, hlm. 57 
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tidak terjadi berakibat terhadap adanya kesenjangan antar daerah. Hasil 

output nasional yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Angka 

kemiskinan absolut semakin meningkat karena jurang perbedaan antara 

golongan si kaya dan si miskin yang semakin lebar. Menurut Ravallion, 

dengan melihat pengalaman dari 70 negara yang berkembang dan 

transisi pada tahun 1990-an, menemukan terdapat tanda-tanda 

terjadinya trade-off yang sistematis antara ketimpangan dan 

kemiskinan.  

Dasar dari argument teoretis klasik yang percaya terjadinya 

trade-off antara si miskin dan si kaya dan ketimpangan yang terjadi di 

negara berkembang berasal dari hipotesis Kuznets atau teori Kuznets. 

Hubungan antara ketimpangan (sumbu vertical) dengan pendapatan 

(sumbu horizontal). Pada saat awal pertumbuhan, ketimpangan akan 

mengalami peningkatan, mecapai titik balik, dan kemudian mengalami 

penurunan meyerupai huruf U terbalik.69 

 

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran 

dari kombinasi tiga unsur penting kemakmuran masyarakat, yaitu daya 

beli (pendpatan), pendidikan dan ksehatan masyarakat.70 IPM pertama 

 
69 Tri Wibowo, “Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

(Tinjauan Anlisis Regional)”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, vol. 16, no, 2, 2012, hlm. 31 
70 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan…., hlm.166 
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kali di perkenalkan oleh United Nations Development Programme 

(UNDP) pada tahun 1990, di mana IPM merupakan gabungan dari 

tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan daya beli.71 Secara sederhana 

IPM digunakan untuk mengukur capaian dari pembangun manusia atau 

kualitas hidup manusia di suatu negara.  

Menurut The United Nations Development Programme (UNDP) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu proses untuk 

pengembangan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan manusia dengan 

tujuan untuk menciptakan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

yang juga akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang 

untuk menentukan hidup secara bebas.72 Indeks pembangunan manusia 

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan 

dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain 

sebagainya.73 

Selain sebagai Indikator mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menurut Badan Pusat 

Statistik juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan 

level atau peringkat pembangunan suatu negara/wilayah dan sebagai 

ukuran kinerja pemerintah karena bagi indonesia IPM merupakan data 

 
71 Mudrajat Kuncoro, Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi, cet kedua, 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 97 
72 Asfia Murni, Ekonomika Makro, cet.6, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 193-194 
73 Rini Raharti, et.al., “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia 

di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 

40-41.  
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strategis. IPM juga dapat digunakan untuk salah satu alokator penentu 

Dana Alokasi Umum (DAU). 74 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah 

satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan 

manusia Indeks Pembangunan Pembangunan (IPM) atau Human 

Developmen Indeks (HDI) yang dirilis ole United Nations Development 

(UNDP).75 Terdapat empat unsur penting yang harus diperhatikan 

dalam mencapainya tujuan pembangunan manusia yaitu produktivitas, 

pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.76 Sejak tahun 1990-an 

The United Nations Development (UNDP) dengan menjelaskan bahwa 

pembangunan manusia sangatlah penting, karena kualitas pada sumber 

daya manusia merupakan kekayaan bangsa yang aktual. Selain itu, 

United Nations Development (UNDP) juga menyebutkan bahwa tujuan 

utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang 

memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati badan sehat, usia yang 

panjang, dan menjalankan kehidupan yang produktif.77 

2. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Menghitung Indeks Pembangunan Manusia menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝐼𝑃𝑀 =
1

3
 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) 

 
74.Badan.Pusat.Statistik,.Indeks.Pembangunan.Manusia.(IPM),.https://www.bps.go.id/sub

ject/26/indeks-pembangunan-manusia.html, diakses tanggal 7 Januari 2021, pukul 9.44 
75 Ibid., hlm. 443 
76 Ibid., hlm. 446 
77 Ibid., hlm. 416 

https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html
https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html
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Di mana:  

X1 : Lama hidup 

X2 : Tingkat Pendidikan 

X3 : Standar hidup yang layak menggunakan indikator kemampuan 

    daya beli78 

Angka IPM pada skala 0 sampai 100. Apabila angka IPM 

mendekati angka 100, maka diindikasikan bahwa pembangunan 

manusia semakin baik. Capaian IPM dikelompokkan dalam beberapa 

katergori antara lain yaitu: 

Sangat tinggi : IPM ≥80 

Tinggi  : 70 ≤ IPM < 80 

Sedang  : 60 ≤ IPM < 70 

Rendah  : IPM < 60 79 

3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Terdapat tiga komponen IPM yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilan pembangunan manusia yaitu: 

a. Komponen Kesehatan 

Komponen kesehatan dicerminkan dalam usia harapan hidup 

masyarakat. Untuk menghitung angka harapan hidup ini terdapat 

dua jenis data yang digunakan yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan 

 
78 Jahtu Widya. et.al., “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Penganguran,, Pertumbuahan 

Ekonomi dan Penegluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia 

tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 

213 
79 Ending yektiningsih, Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kbaupaten Pacitan 

Tahun 2018, Jurnal Imiah Sosio Agribis, vol. 18, no. 2, 2018, hlm. 37-38 
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Anak Masih Hidup (AMH). Sedangkan untuk menghitung indeks 

harapan hidup menggunakan nilai maksimum harapan hidup yang 

disesuaikan dengan standar UNDP, di mana 85 tahun adalah angka 

tertinggi dan 25 tahun angka terendah sebagai batas untuk 

pengitungan indeks terssebut.  

b. Komponen Pendidikan 

Komponen pendidikan ini berdasarkan pada Angka Melek 

Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf yang 

dimaksudkan adalah jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

dapat membaca dan menulis. Dengan batas maksimum 100 dan 

minimum 0. Sedangkan rata-rata lama sekolah ialah rata-rata jumlah 

tahun yang digunakan untuk menempuh pendidikan oleh penduduk 

berusia 15 tahun ke atas. Dengan batas maksimum 15 tahun dan 

minimum 0 tahun. Semua batas-batas tersebut telah sesuai dengan 

standar UNDP.   

c. Komponen Daya Beli 

Kompenen daya beli dicerminkan dari pendapatan perkapita 

rill yang disesuaikan dengan rata-rata pengeluaran perkapita 

penduduk yang distandarkan dengan indeks harga konsumen.80 Tiga 

komponen tersebut merupakan hal mendasar bagi manusia. Selain 

itu, tiga komponen tersebut juga sebagai operasional mudah untuk 

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

Penduduk Miskin di Provinis Jambi”, Journal of Economics and Business”, vol. 1, no, 1, 2017, hlm. 

117-118 
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dihitung guna menghasilkan ukuran yang mencerminkan upaya 

pembangunan manusia.81 Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

IPM ialah alat yang dapat digunakan untuk mengukur suatu capaian 

dalam pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas 

hidup manusia itu sendiri.  

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Islam 

Sumber daya manusia memiliki peran untuk meningkatkan 

pembangunan di setiap negara. Manusia memiliki dua tugas dalam islam 

yaitu sebagai hamba Allah dan juga sebagai wakil Allah atau 

khalifatullah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkannya. 

Tugas manusia tersebut yaitu manusia bertugas untuk menyembah dan 

berpasrah hanya kepada Allah. Sedangkan untuk tugas sebagai 

khalifahtullah, tugas ini memiliki fungsi besar, tanggung jawab dan 

otoritas yang besar pula sebagaimana Allah Maha Besar.  

Tanggung jawab sebagai khalifah disini yaitu dalam hal 

pengelolaan alam semesta yang ditunjukkan untuk kesejahteraan umat 

manusia, karena alam semesta pada dasarnya dicipatkan oleh Allah 

untuk manusia. Selain itu, manusia juga diberi otoritas ketuhanan, 

menyebarkan rahmat Allah, menegakkan kebenaran, memerangi 

kebatilan, menegakkan keadilan dan juga diberi otoritas untuk 

menghukum mati manusia. Sedangkan fungsi besar yang yang diemban 

 
81 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia, dalam 

https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html, diakses tanggal 14 

Desember 2021, pukul 08.00 

https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html
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manusia sebagai khalifah yaitu menegakkan sendi-sendi kehidupan di 

muka bumi. Oleh karena itu, Allah melengkapi manusia dengan dengan 

kelengkapan psikologis yang sangat sempuran, akal, hati, syahwat dan 

hawa nafsu yang seluruhnya mencukupi untuk menjadi makhluk yang 

mulia dan terhormat, disamping itu manusia juga berpontesil untuk 

terjerumus sampai ke posisi paling rendah dibandingkan binatang. 

Sehingga manusia perlu namanya atau belajar untuk menjadi manusia 

yang memiliki moral yang baik (akhlakkul karimah)82. Sebagaimana 

yang terdapat dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11: 

 

ُ َلُكْم   ِلِس فَاْفَسُحْوا يَ ْفَسِح اّللٰه َي َُّها الَِّذْيَن اهَمنُ وْٓا ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسَُّحْوا ِِف اْلَمجه ٰيٓه
ُ الَِّذْيَن اهَمنُ ْوا ِمْنُكْمَۙ َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم دَ  تٍَۗ َواّللٰهُ َوِاَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع اّللٰه  ِبَا َرجه

  ١١تَ ْعَمُلْوَن َخِبَْيٌ  

Artinya:  
 
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, 

“Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” 

(Al-Mujadalah/58:11).83 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa alternatif yang dapat digunkana 

untuk membentuk setiap individu bermoral baik yaitu melalui 

Pendidikan. Dengan moral yang baik akan terciptanya falah atau 

 
82 Rahmat ilyas, Manusia sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam, Jurnal Mawa’izh, Vol. 

1, no. 7, 2016, hlm. 181-182 
83 Departemen Agama RI, Mushaf Tajwid….., hlm. 543 
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kebahagian dunia akhirat dalam hidup manusia dan menjadikan manusia 

sebagai sumberdaya yang berkualitas. Seseorang yang berilmu dan 

memiliki akhlak yang baik maka Allah menjaminnya serta akan 

menaikkan derajatnya. Sehingga pembangunan manusia merupakan 

suatu hal yang penting untuk dilakukan karena akan berdampak 

terhadap kemampuan manusia dalam melaksanakan tanggung jawab 

sebagai khalifah yaitu dalam hal pengelolaan alam semesta. Dengan 

pengelolaan yang baik nantinya akan memberikan dampak terhadap 

berkurangnya kemiskinan, karena alam semesta pada dasarnya 

dicipatkan oleh Allah untuk manusia. 

5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan  

Tiga komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu kesehatan, 

pendidikan, dan daya beli berhubungan dengan tingkat produktivitas 

masyarakat. Apabila masyarakatnya sehat dan berpendidikan maka 

produktivitasnya meningkat dan tentunya pengeluarannya untuk 

konsumsi juga akan meningkat. Selanjutnya, pada kenyataanya kualitas 

sumber daya manusia dapat mengalami peningkatan merupakan hasil 

dari investasi di bidang pendidikan yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang.  

Semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang, maka akan 

mendorong meningkatnya produktivitas kerja yang sejalan dengan 

terjadinya peningkatan pada pengetahuan dan keahliannya. Para pekerja 

dengan produktivitas tinggi akan memberikan hasil yang lebih banyak 



60 
 

 
 

pada perusahaan, sehingga perusahaan memberikan upah yang lebih 

tinggi pula sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para 

pekerjanya. Sedangkan pada sektor informal, peningkatkan pada 

keterampilan dan keahlian pada bidang pertanian akan berdampak pada 

hasilnya yang juga akan meningkat, karena tenaga kerja yang terampil 

mampu bekerja dengan lebih efisien. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kesejahteraan yang lebih baik dapat didapatkan dari seseorang 

yang memiliki produktivitas yang tinggi yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya tingkat pendapatan dan juga tingkat konsumsinya. Para 

masyarakat miskin memiliki produktivitas yang rendah dapat 

disebabkan oleh rendahnya akses untuk mendapatkan pendidikan.84 

 

E. Jumlah Penduduk 

1. Pengertian Penduduk 

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang 

yang berdomosili di dalam suatu daerah selama sebulan atau lebih dan 

atau mereka yang berdomosili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan 

untuk menetap. Menurut Nudirman, penduduk ialah mereka yang 

tinggal dan menetap di suatu negara. Sedangkan yang dimaksud dengan 

penduduk dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 

penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 

 
84 Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, “Pengaruh Indeks….,hlm. 246 
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bertempat tinggal di Indonesia.85 Menurut Said jumlah penduduk adalah 

jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan 

merupakan hasil dari adanya proses demografi yaitu fertilasi, moralitas 

dan migrasi.86  Sehingga dapat disimpulkan penduduk ialah mereka 

yang bertempat tinggal disuatu daerah dan terdaftar dalam data daerah 

tersebut.  

2. Penghitungan Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk dihitung dari kenaikan atau penurunan jumlah 

penduduk yang diakibatkan oleh selisih jumlah kelahiran, kematin, dan 

migrasi (imigrasi dan emigrasi). Untuk menghitung jumlah penduduk 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑡 = 𝑝𝑜 + (𝐿 − 𝑀) + (𝐼 − 𝐸) 

Keterangan: 

Pt : Jumlah penduduk tahun terakhir perhitungan 

Po : Jumlah penduduk tahun awal perhitungan  

L : Jumlah Kelahiran/fertilitas 

M : Jumlah kematian/Moralitas 

I : Jumlah imigrasi (penduduk yang masuk dari suatu wilayah) 

E : Jumlah emigrasi (penduduk yang keluar dari suatu wilayah)87 

 

 
85 DPR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan, dalam https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf, diakses 

tanggal 16 November 2021, pukul 08.15 
86 Saharuddin Didu dan Deeri Fauzi, “Pengaruh Jumlah…., hlm. 106 
87 Rumengan, “Analisis Ketersediaan dan Kebutuham fasilitas Sosial di Kota 

Kotamabagu”, Juenal Spasial, vol. 6, no. 2, 2019, hlm 376 

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf
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3. Faktor-faktor Penyebab Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan 

kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan 

komponen demografi seperti fertility, morality, dan migrasi dapat 

membantu penentuan kebijakan dan perencanaan program. Di mana, hal 

tersebut ditunjukan untuk dapat mengembangkan program 

pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang tepat sasaran sehingga kemiskinan juga dapat 

berkurang. 88 Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk: 

a. Fertility (kelahiran) 

Fertilitas atau kelahiran merupakan istilah dalam demografi 

yang mengindikasikan jumlah anak yang lahir hidup oleh seorang 

Wanita. Suatu kelahiran disebut lahir hidup apabila pada waktu lahir 

terdapat tanda-tanda kehidupan seperti berteriak, bernafas, jantung 

berdenyut. Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda 

kehidupan disebut lahir mati yang dalam ilmu demografi tidak 

dianggap sebagai peristiwa kelahiran. Semakin muda usia 

perkawinan pertama maka semakin banyak kemungkinan seorang 

Wanita melahirkan dengan asumsi jika sel telur yang dibuahi pada 

masa subur. Terkadang fertility disebut sama dengan fecundity. 

 
88 Nazori Suhandi, et.al., “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah 

Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linier di Kota Palembang”, Jurnal Ilmiah Informatika 

Global, Vol. 9, No. 2. 2018, hlm. 82 
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Fecundity adalah kemampuan biologis Wanita untuk menghasilkan 

anak lahir hidup.  

b. Morality (Kematian)  

Moralitas atau kematian merupakan salah satu kajian yang 

penting untuk melihat tinggi rendahya tingkat kesehatan penduduk 

di suatu daerah. Moralitas adalah peristiwa hilangnya tanda-tanda 

kehidupan seseorang secara permanen yang terjadi setelah kelahiran 

hidup. Moralitas juga dapat diartikan sebagai angka kematian yang 

terjadi pada kurun waktu tertentu dan tempat tertentu yang 

diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit atau sebab 

lainnya.  

c. Migrasi (Perpindahan Penduduk) 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke 

wilayah lain dengan maksud menetap di daerah tujuan. Salah satu 

penyebab masyarakat melakukan migrasi adalah pendapatan terkait 

dengan pemenuhan kebutuhan yang dimiliki oleh para migran.89 

Migrasi terdiri dari migrasi permanen dan semi permanen. Migrasi 

permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap, 

sedangkan migrasi semi permanen adalah perpindahan penduduk 

dengan tidak ada niatan menetap ke daerah tujuan. 90 

 
89 Nyoman Suartha, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan 

Penduduk dan Implementasi Kebijakan Penduduk di Provinsi Bali”, Jurnal Piramida, vol. 12, no. 

1, 2016, hlm. 3-6 
90 Andria Zulfa, “Pengaruh Pertumbuhan Peduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe”, Jurnal Visioner Strategis, vol. 5, no.1, 2016, hlm. 

15 
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4. Penduduk dalam Perspektif Islam 

Pandangan Islam mengenai keturunan yaitu mendorong 

umatnya untuk memiliki keturunan yang berkualitas daripada kuantitas. 

Seperti yang di riwayatkan Nabi Muhammad bahwa Ia bangga dengan 

umat yang banyak (ana mukasirun bikum al-anbiya’). Dalam hadis ini 

konteks dari umat ini harus tetap dipandang dalam hal kualitasnya. 

Banyaknya jumlah umat tetapi tidak berkualitas maka hanya akan 

memberikan beban atau melemahkan karena tidak mampu 

berkonstribusi dalam pembangunan peradaban dan kesejahteraan.91 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9: 

 

َ َوْلَيْخَش الَِّذْيَن َلْو تَ رَُكْوا ِمْن َخْلفِ   فَ ْليَ ت َُّقوا اّللٰه
ًفا َخافُ ْوا َعَلْيِهْمْۖ ِهْم ُذرِٰيًَّة ِضعه

  ٩َوْليَ ُقْوُلْوا قَ ْوًَل َسِدْيًدا 

Artinya: 

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 

meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 

khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan 

berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak 

keturunannya).” (An-Nisa'/4:9).92 

 

Al-Ghazali merumuskan bahwa agar tercipta kesejahteraan 

untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya maka seseorang harus 

melakukan aktivitas ekonomi.93 Berdasarkan ayat di atas serta 

pernyataan Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap manusia 

 
91 Amirun Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, Jurnal Equilibirum, vol. 3, no. 2, 

2015, hlm. 380  
92 Departemen Agama RI, Mushaf Tajwid….., hlm. 78 
93 Amirun sodiq, “Konsep Kesejahteraan…., hlm. 381-390 
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menginginkan kesejahteraan sama halnya setiap orang tua memiliki 

impian dan harapan untuk anak-anak atau keluarganya dengan tujuan 

dapat merasakan kesejahteraan, baik kesejahteraan material maupun 

spiritual dengan berusaha bekerja membanting tulang demi memenuhi 

kebutuhan hidup dan jangan sampai meninggalkan keturunan dengan 

kondisi yang lemah karena tidak terdidiknya seorang keturunan/anak 

tersebut agar menjadi keturunan/anak yang berkualitas.  

5.  Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan 

Terdapat pengaruh langsung antara pertambahan jumlah 

penduduk terhadap tingkat kemiskinan yang ditujukkan oleh Nelson dan 

Leibstein yaitu dengan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat di 

negara berkembang berakibat terhadap kesejahteraan yang tidak 

mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan 

mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah 

penduduk miskin.94  

Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan lainnya juga 

ditunjukkan melaui Teori Malthus dan juga Teori David Richardo. 

Berdasarkan Teori Malthus dalam Deliarnov mengamati bahwa 

berkembangnya manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan 

produksi hasil-hasil pertanaian untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

pertumbuhan produksi pangan hanya meningkat sesuai deret hitung 

 
94 Dwika Akbar Maulana, “Analisis Pengaruh Pengangguran, Pendidikan, jumlah 

penduduk terhadap Kemiskinan di Daerah Pedesan (Studi Kasus di Pulau Jawa tahun 2005-2015)” 

Jurnal Ilmiah, vol.6, no.2, 2018, hlm.5 
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sedangkan manusia berkembang sesuai deret ukur. Karena 

berkembangnya manusia yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan 

produksi hasil pertanian, maka akan menyebabkan penduduk 

mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan akan 

berdampak pada meingkatnya kemiskinan.  

Sedangkan beradasarkan pendapat dalam teori David Richardo 

menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar pada 

suatu saat akan menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tetapi 

melipahnya tenaga kerja akan mengakibatkan upah menurun. Dan upah 

yang rendah hanya dapat digunakan untuk memenuhi taraf hidup 

minimum sehingga perekonomian menjadi stagnan.95 Keadaan ekonomi 

yang seperti ini di suatu wilayah akan membuat pertumbuhan 

ekonominya akan melemah dan menyebabkan adanya kemiskinan yang 

meningkat.  

 

F.  Kajian Penelitian Terdahulu 

No Judul  Penulis  Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

1.  Pengaruh 

Tingkat 

Pendidika

n, 

Pengangg

uran, 

Pertumbuh

an 

Ekonomi 

Suripto 

dan Lalu 

Subayil 

(2020).96  

Variabel 

bebas 

pertumbuha

n ekonomi 

dan IPM. 

Variabel 

terikat 

Kemiskinan

. Metode 

Penelitian 

Suripto 

menggunak

an variabel 

bebas 

tingkat 

pendidikan 

dan 

penganggur

Terdapat 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

antara 

variabel 

Laju 

pertumbuh

an 

 
95 Licolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 

82 
96 Suripto, dan Lalu Subayi, “Pengaruh Tingkat…, hlm. 127 
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dan Indeks 

Pembangu

nan 

Manusia 

terhadap 

Kemiskina

n di D.I 

Yogyakart

a Periode 

2010-

2017. 

analisis 

panel data 

an. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas gini 

ratio dan 

IPM.  

ekonomi 

dan 

variabel 

IPM 

terhadap 

kemiskina

n di 

Provinisi 

D.I 

Yogyakart

a. 

2.  Analisis 

pengaruh 

PDRB, 

Tingkat 

Pengangg

ura dan 

IPM 

terhadap 

Tingkat 

Kemiskina

n di 

Provinsi 

Jawa 

Tengah 

Ridho 

Andyka, 

Herniwati 

Retno 

Handayani 

dan Nenik 

Woyanti 

(2018).97  

Variabel 

bebas 

PDRB dan 

IPM. 

Variabel 

terikat 

tingkat 

kemiskinan.  

Penelitian 

Ridho 

menggunak

an variabel 

bebas 

tingkat 

penganggur

an dengan 

metode 

analisis 

regresi 

berganda. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas gini 

ratio dan 

jumlah 

penduduk 

dengan 

metode 

analisis 

panel data.  

Terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara 

variabel 

Laju 

Pertumbuh

an PDRB 

terhadap 

tingkat 

kemiskina

n.  

Terdapat 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

antara IPM 

terhadap 

tingkat 

kemiskina

n.  

3.  Pengaruh 

PDRB dan 

Jumlah 

Penduduk 

terhadap 

Marito 

Ritonga 

dan Tri 

Variabel 

bebas 

jumlah 

penduduk 

dan PDRB. 

Penelitian 

Marito 

menggunak

an metode 

analisis 

Teradapat 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

antara 

 
97 Andykha, et.al., “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”, Media Ekonomi dan Manajemen, vol. 33, no.2, 

2018, hlm. 113 
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Tingkat 

Kemiskina

n di 

Kabupaten 

Batu Bara 

Sumatera 

Utara 

(2010-

2018). 

Wulantika 

(2020).98  

Variabel 

bebas 

kemiskinan.  

regresi 

berganda. 

Sedangkan 

penelitian 

ini 

menggunak

an metode 

analisis 

panel data. 

Selain itu, 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas gini 

ratio dan 

IPM.  

variabel 

PDRB 

terhadap 

tingkat 

kemiskina

n di 

Kabupaten 

Batu Bara. 

Terdapat 

pengaruh 

positif 

signifikan 

antara 

variabel 

jumlah 

penduduk 

terhadap 

tingkat 

kemiskina

n di 

Kabupaten 

Batu Bara. 

4.  Analisis 

Pengaruh 

Jumlah 

Penduduk, 

IPM, 

PDRB 

Harga 

Berlaku 

terhadap 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Kota 

Medan 

Tahun 

2010-

2019.  

Dita 

natania 

Harefa 

(2021).  99 

Variabel 

bebas 

jumlah 

penduduk, 

IPM. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan.  

Penelitian 

Dita 

menggunak

an variabel 

bebas 

PDRB 

harga 

berlaku 

sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

menggunak

an PDRB 

atas dasar 

harga 

konstan. 

Metode 

Terdapat 

pengaruh 

positif 

tetapi tidak 

signifikan 

antara 

jumlah 

penduduk 

terhadap 

jumlah 

penduduk 

miskin. 

Terdapat 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

antara IPM 

terhadap 

 
98 Marito Ritongga dan Tri Wulantika, “Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Utara (2010-2018), Jurnal Diversita, vol. 6, no. 1, 

2020, hlm. 95 
99 Dita Natania Harefa, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM, dan PDRB Harga 

Berlaku terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan tahun 2010-2019”, Jurnal Pembangunan 

Kota, vol. 9, no. 1, 2020, hlm 21 



69 
 

 
 

analisis 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

Dita ialah 

analisis 

regresi 

berganda.  

jumlah 

kemiskina

n.  

5.   Hastina 

Febrianty 

dan 

Nurawan 

(2017).100 

Pengaruh 

Gini Ratio 

PDRB 

Perkapita 

dan 

Tingkat 

Inflasi 

terhadap 

tingkat 

Kemiskina

n di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara.  

Variabel 

bebas gini 

ratio dan 

PDRB 

perkapita. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan. 

Metode 

analisis 

panel data.  

Penelitian 

Hastina 

menggunak

an variabel 

bebas 

tingkat 

inflasi. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

IPM dan 

jumlah 

penduduk.  

Terdapat 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

antara Gini 

ratio dan 

PDRB 

Perkapita 

terhadap 

tingkat 

kemiskina

n 

6.  Analisis 

kamiskina

n di 

Kawasan 

Timur 

Indonesia 

Saddam 

Tubaka 

(2019) 101 

Variabel 

bebas 

Pertumbuha

n ekonomi, 

Distribusi 

Pendapatan, 

Penganggur

an, Variabel 

terikat 

kemiskinan. 

Metode 

analisis 

panel data.  

Penelitian 

Saddam 

menggunak

an variabel 

bebas 

Pendidikan, 

Kesehatan. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas IPM 

Terdapat 

pengaruh 

positif dan 

tidak 

signifikan 

antara 

variabel 

pertumbuh

an 

ekonomi 

yang 

dilihat 

mengguna

kan PDRB 

 
100 Hastina febrianty dan Nurwani, “Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita dan Tingkat 

Inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”, QE Journal, vol. 6, no. 3, 2017, hlm. 184 
101 Saddam Tubaka, “Analisis Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia”, Jurnal 

Ekonomi, vol. 13, no. 2, 2019, hlm. 120 
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dan jumlah 

penduduk.  

terhadap 

Kemiskina

n. 

Terdapat 

pengaruh 

psoitif dan 

tidak 

signifikan 

antara 

distribusi 

pendapata

n yang 

dilihat 

mengguna

kan gini 

ratio 

terhadap 

kemiskina

n.  

7.   Muhamma

d Hatta 

dan Abdul 

Aziz 

(2017).102 

Analisis 

Determina

n Tingkat 

Kemiskina

n di 

Indonesia 

Periode 

2005-

2015.  

Variabel 

bebas gini 

ratio dan 

IPM. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan. 

Metode 

analisis 

panel data.  

Penelitian 

Muhammad 

menggunak

an variabel 

bebas 

inflasi. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas 

PDRB dan 

jumlah 

penduduk.  

Terdapat 

pengaruh 

positif 

antara 

variabel 

pertumbuh

an 

ekonomi 

terhadap 

kemiskina

n di 

Indonesia. 

Terdapat 

pengaruh 

negatif 

antara gini 

ratio dan 

IPM 

terhadap 

kemiskina

n di 

Indonesia.  

8.  Analisis 

Pengaruh 

Nazori 

suhandi, 

Variabel 

bebas 

Penelitian 

Nazori 

Terdapat 

pengaruh 

 
102 Muhammad Hatta dan Abdul Aziz, “Analisis Faktor Determinan Tingka Kemiskinan di 

Indonesia Periode 2005-2015, Jurnal Riset Edisi XIX, Vol.3, No, 8, 2017, hlm. 29-30 
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Jumlah 

Penduduk 

terhadap 

Jumlah 

Penduduk 

Kemiskina

n 

Mengguna

kan 

Metode 

Regresi 

Linier di 

Kota 

Palemban

g 

Efri Yau 

Kartika 

Putri dan 

Sari 

Agnisa 

(2018).103  

jumlah 

penduduk. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan.  

menggunak

anmetode 

analisis 

regresi 

linier 

sederhana.  

Sedangkan 

penelitian 

ini 

menggunak

an metode 

analisis 

panel data. 

Selain itu, 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas  

PDRB, 

IPM, dan 

gini ratio  

negatif 

antara 

jumlah 

penduduk 

terhadap 

jumlah 

kemiskina

n. 

9.  Analisis 

Pengaruh 

Pengangg

ura, 

Pendidika

n, Jumlah 

Penduduk 

terhadap 

Kemiksina

n di 

Daerah 

Pedesaan 

(Studi 

Kasus di 

Pulau 

Jawa tahun 

2005-

2015) 

Dwika 

Akbar 

Maulana 

(2018).104  

Variabel 

bebas 

jumlah 

penduduk. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan. 

Metode 

analisis 

panel data.  

Penelitian 

Dwika 

menggunak

an variabel 

bebas 

penganggur

an dan 

pendidikan. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

PDRB, IPM 

dan Gini 

Ratio.  

Terdapat 

pengaruh 

positif 

tetapi tidak 

siginifikan 

antara 

jumlah 

penduduk 

terhadap 

kemiskina

n. 

10.  Pengaruh 

Pendidika

n, 

Elda 

Wahyu 

Azizah, 

Variabel 

bebas 

jumlah 

Penelitian 

Elda 

menggunak

Terdapat 

pengaruh 

positif dan 

 
103 Nazori Suhandi, et.al., “Analisis Pengaruh…., hlm. 82 
104 Maulana, “Analisis pengaruh….,hlm. 17 
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Pendapata

n perkapita 

dan 

Jumlah 

Penduduk 

terhadap 

kemiskina

n di 

Provinsi 

Jawa 

Timur. 

Sudarti 

dan 

Hendra 

Kusuma 

(2018).105  

penduduk. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan. 

Metode 

analisis 

panel data.  

an variabel 

bebas 

pendidikan 

dan 

pendapatan 

perkapita. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

saya 

menggunak

an variabel 

bebas gini 

ratio dan 

IPM.  

signifikan 

antara 

jumlah 

penduduk 

terhadap 

kemiskina

n.  

11.  Analisis 

Determina

si 

Pertumbuh

an 

Ekonomi 

dan 

Kemiskina

n. 

Palipus 

Bambang 

Wahyono 

Putro, Sri 

Minarti 

dan Adi 

Wijaya 

(2017).106  

Variabel 

bebas IPM, 

gini ratio. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan.  

Penelitian 

Palipus 

menggunak

an variabel 

belanja 

modal 

pemerintah 

dan variabel 

terikat 

PDRB 

dengan 

metode 

analisis path 

analysis. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas 

PDRB, IPM 

dan jumlah 

penduduk 

dengan 

metode 

Terdapat 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

antara IPM 

terhadap 

kemiskina

n. 

Terdapat 

pengaruh 

psotif 

tetapi tidak 

signifikian 

antara gini 

ratio 

terhadap 

kemiskina

n. 

Terdapat 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

antara 

PDRB 

ADHK 

terhadap 

 
105 Elda Wahyu Azizah, et.al., “Pengaruh pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah 

Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”, Jurnal ilmu Ekonomi, vol. 2, no. 1, 2018, 

hlm. 179 
106 Putro, et.al., “Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan”, Jurnal 

Ekonomi dan Keuangan, vol. 13, no. 2, 2017, hlm. 124 
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analisis 

panel data.  

kemiskina

n.  

12.  Pengaruh 

ketimpang

an 

Pendapata

n terhadap 

Kemiskina

n di 

Provinsi 

Bangka 

Belitung 

tahun 

2009-

2018. 

Khoirun 

Nisa, Ayu 

Wulandari 

dan Rini 

Luciana 

Ayu 

(2020).107  

Variabel 

bebas 

ketimpanga

n 

pendapatan 

yang dilihat 

menggunak

an gini ratio. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan.  

Penelitian 

Khoirun 

menggunak

an metode 

analisis 

regresi 

sederhana. 

Sedangkan 

penelitian 

ini 

menggunak

an metode 

analisis 

panel data. 

Selain itu, 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas 

PDRB, IPM 

dan jumlah.  

terdapat 

pengaruh 

negatif dan 

siginifikan 

antara 

ketimpang

an 

pendapata

n yang 

dilihat dari 

Gini Ratio 

terhadap 

kemiskina

n.  

13.  Pengaruh 

Jumlah 

Penduduk, 

Tingkat 

Pengangg

uran dan 

Tingkat 

Pendidika

n terhadap 

Kemiskina

n di 

Provinsi 

Aceh 

Eka 

Agustinam

, 

Mohd.Nur 

Syechhala

d dan Abu 

Bakar 

Hamzah 

(2018).108  

Variabel 

bebas 

jumlah 

penduduk. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan  

Penelitian 

Eka 

menggunak

an variabel 

bebas 

tingkat 

penganggur

an dan 

tingkat 

pendidikan 

dengan 

metode 

analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Sedangkan 

pada 

Jumlah 

penduduk 

berpengar

uh negatif 

tetapi tidak 

signifikan 

terhadap 

kemiskina

n. 

 
107 Khoirun Nisa, et.al., “Pengaruh Ketimpangan….,hlm. 55 
108 Eka Agustina, et.al., “Pengaruh Jumlah Penduduk, tingkat Pengangguran dan Tingkat 

Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, vol. 4, 

no. 2, 2018, hlm. 279 
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penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas 

PDRB, Gini 

Ratio, dan 

IPM dengan 

metode 

analisis 

panel data.  

14.  Pengaruh 

Indeks 

Pendidika

n, Gini 

Ratio, 

Jumlah 

Penduduk, 

dan 

Pendapata

n 

Perkapita 

terhadap 

Tingkat 

Kemiskina

n di Enam 

Provinisi 

Indonesia 

Tahun 

2015-

2019. 

Muhamad 

Aziz 

Maulana, 

Aan Julia, 

dan Ade 

Yunita 

Mafruhat 

(2022).109  

Variabel 

bebas gini 

ratio dan 

jumlah 

penduduk. 

Variabel 

terikat 

tingkat 

kemiskinan. 

Metode 

analisis 

panel data.  

Penelitian 

Muhamad 

Aziz 

menggunak

an variabel 

indeks 

pendidikan 

dan 

pendapatan 

perkapita. 

Sedangkan 

pada 

penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

bebas 

PDRB dan 

IPM.  

Terdapat 

pengaruh 

dan 

signifikan 

oleh Gini 

ratio 

terhadap 

penurunan 

tingkat 

kemiskina

n. Tedapat 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

kemiskina

n.  

 

 

15.  Pengaruh 

Pertumbuh

an 

Ekonomi 

dan 

Ketimpan

gan 

Distribusi 

Pendapata

n terhadap 

Ismawati 

(2020).110  

Variabel 

bebas 

Pertumbuha

n ekonomi 

yang dilihat 

dari PDRB, 

ketimpanga

n distribusi 

pendapatan 

yang dilihat 

Penelitian 

ini 

menggunak

an variabel 

yang tidak 

digunakan 

oleh 

penelitian 

Ismawati 

yaitu IPM 

Tidak 

terdapat 

pengaruh 

signifikan 

antara 

ketimpang

an 

distribusi 

pendapata

n yang 

 
109 Muhamad Aziz Maulana, et.al., “Pengaruh Indkes Pendidikan, Jumlah penduduk dan 

Pendpatan Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Provinisi Indonesia Tahun 2015-2019”, 

Jurnal Economics Studies, vol. 2, no. 1, 2022, hlm.1 
110 Ismawati, Pengaruh Pertumbuahn Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

terhadap kemiskinan di Kabupaten Sinjai, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hlm. 63 
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Kemiskina

n di 

Kabupaten 

Sinjai. 

dari gini 

ratio. 

Variabel 

terikat 

kemiskinan.  

dan jumlah 

penduduk.  

dilihat dari 

gini ratio 

terhadap 

kemiskina

n. 

Terdapat 

pengaruh 

signifikan 

antara 

pertumbuh

an 

ekonomi 

terhadap 

kemiskina

n. 
 

 

G. Kerangka Konseptual 

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang 

diteliti dan mengarahkan penelitian pada pemecahan permasalahan yang 

sedang dihadapi berdasarkan kajian teoritik dan penelitian terdahulu 

mengenai hubungan vairiabel terikat dan variabel bebas, maka dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Kerangka konseptual tersebut didasarkan pada teori dan hasil 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, di antara sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (𝑋1) terhadap kemiskinan (Y) 

didasarkan dari pendapat Parwarta111 yang menyatakan bahwa 

PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan 

ekonomi atau keberhasilan pembangunan dan merupakan salah satu 

syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Apabila pertumbuhan 

ekonomi yang dicerminkan dari PDRB tinggi maka 

mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya, sehingg dapat mengurangi angka 

kemiskinan. Serta didukung oleh penelitian terdahulu yang 

 
111 I Made Pawarta, et.al., “Pengaruh Produk….,hlm 2 
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dilakukan oleh Andyka112, Hatta113, Ismawati (2020)114, Ritongga 

dan Wulantika115,Febrianty 116, Suripto dan Subayil (2020).117 

2. Pengaruh Gini Ratio (𝑋2) terhadap kemiskinan didasarkan dari teori 

oleh Sugiarto118 hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan 

sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan 

mengakibatkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah 

wujud dari kemiskinan. Dan negara yang tidak melakukan distribusi 

pendapatan secara merata akan menimbulkan kesenjangan 

pendapatan yang merupakan akar dari munculnya kemiskinan.119 

Selain itu juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hastian febrianty dan Nurawan120, Putro 121, Ismawati122 dan 

Maulana123, Hatta dan Abudul124. 

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (𝑋3) terhadap 

kemiskinan didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Cholili 

dan Hardjo125 yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan 

 
112 Ridho Andykha, et.al., “Analisis Pengaruh….,115 
113 Muhammad Hatta dan Abdul Aziz, “Analisis Faktor…., hlm. 18 
114 Ismawati, Pengaruh Pertumbuahn…., hlm. 32 
115 Marito Ritongga dan Tri Wulantika, “Pengaruh PDRB…., hlm. 97 
116 Hastina febrianty dan Nurwani, “Pengaruh Gini…., hlm. 174 
116 Putro et.al., “Analisis Determinasi…., hlm. 8 
117 Suripto, dan Lalu Subayi, “Pengaruh Tingkat…, hlm. 131 
118 Khoirun Nisa, et.al., “Pengaruh Ketimpangan….,hlm. 57 
119 Amir Machmud, Perkonomian Indonesia…..,hlm. 288 
120 Hastina febrianty dan Nurwani, “Pengaruh Gini…., hlm. 177 
121 Putro, et.al., “Analisis Determinasi…., hlm. 8 
122 Ismawati, Pengaruh Pertumbuahn…., hlm. 33 
123 Maulana, et.al, “Pengaruh Indeks…., hlm. 36 
124 Muhammad Hatta dan Abdul Aziz, “Analisis Faktor…., hlm. 20 
125 Lora Ekana Nainggolan dkk, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia yang berdampak pada Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”, 

Open Journal System, vol. 15, no. 10, 2021, hlm. 5463 
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Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya 

antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi 

perkapita. Peningkatan pada sektor Kesehatan dan pendidikan serta 

pendapatan perkapita memberikan konstribusi bagi pembangunan 

manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu 

daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin suatau daerah. 

Selain itu, didukung penelitian yang dilakukan oleh Andykha126, 

Suripto dan Subayil127, Safuridar dan Putri128, Hatta dan Aziz129, 

Putro.130 

4. Pengaruh Jumlah Penduduk (𝑋4) terhadap kemiskinan Teori 

Malthus dalam Deliarnov mengamati bahwa berkembangnya 

manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil 

pertanaian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena 

berkembangnya manusia yang jauh lebih cepat daripada 

pertumbuhan produksi hasil pertanian, maka akan menyebabkan 

penduduk mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan 

hidup dan akan berdampak pada meingkatnya kemiskinan. 131 serta 

 
126 Ridho Andykha, et.al, “Analisis Pengaruh….,hlm. 115 
127 Suripto, dan Lalu Subayi, Pengaruh Tingkat…, hlm. 131-132 
128 Safuridar dan Natasya Ika Putri, “Pengaruh Indeks…., hlm. 36 
129 Muhammad Hatta dan Abdul Aziz, “Analisis Faktor…., hlm. 20 
130 Putro et.al., “Analisis Determinasi…., hlm. 8 
131 Licolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan…., hlm. 82 



79 
 

 
 

didukung olreh penelitian Ritongga dan Wulantika132, Nazori133, 

Dwika134, Elda135, Mihd136, Aziz137, Safuridar dan Putri. 138 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis diartikan sebagai suatau jawaban sementara dalam 

menanggapi suatu masalah yang dibahas pada sebua penelitian mengenai 

hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana selanjutnya harus 

dilakukan pengujian Kembali secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut:  

1. 𝐻1: Ada pengaruh negatif signifikan antara variabel Pertumbuhan 

Ekonomi (𝑋1) terhadap Kemiskian (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur.  

2. 𝐻2: Ada pengaruh positif signifikan antara variabel Gini Ratio (𝑋2) 

terhadap Kemiksinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.  

3. 𝐻3: Ada Pengaruh negatif signifikan antara variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) (𝑋3) terhadap Kemiskinan (Y) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.   

4. 𝐻4: Ada Pengaruh negatif signifikan antara variabel Jumlah Penduduk 

(𝑋4) terhadap Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.  

 
132 Marito Ritongga dan Tri Wulantika, “Pengaruh PDRB…., hlm. 98 
133 Nazori Suhandi, et.al., “Analisis Pengaruh….,hlm. 78 
134 Dwika Akbar Maulana, “Analisis Pengaruh…., hlm. 4 
135 Elda Wahyu Azizah, et.al., “Pengaruh Pendidikan...., hlm. 168 
136 Eka Agustina, et.al., “Pengaruh Jumlah….., hlm. 266 
137 Muhamad Aziz Maulana, et.al, “Pengaruh Indeks…., hlm. 2 
138 Safuridar dan Natasya Ika Putri, “Pengaruh Indeks…., hlm. 38 
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5. 𝐻5: Ada Pengaruh signifikan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi 

(𝑋1), Gini Ratio(𝑋2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (𝑋3) dan 

Jumlah Penduduk (𝑋4)  terhadap Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. 


