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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu negara untuk mencapai pembangunan yang 

berkelanjutan, salah satunya ditentukan oleh kemampuan pemerintahan atau 

pemangku kebijakan dalam meminimalisir jumlah penduduk miskin di negara 

tersebut. Kemiskinan  di Indonesia masih menjadi permasalahan utama di 

negara ini dan beberapa negara berkembang lainnya. Permasalahan 

kemiskinan ini bersifat sangat kompleks serta berkaitan dengan aspek 

ekonomi. Kemiskinan menjadi kendala yang cukup berarti dan sangat 

diperhitungkan oleh suatu negara dalam proses membenah berbagai 

permasalahan dalam negara tersebut (Ihsan, dkk, 2018). 

Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan 

kesempatan, dan perbedaan sumber daya. Kemiskinan  itu disinyalir dapat 

menimbulkan berbagai kejahatan sosial dan ketidakbaikan. Orang miskin 

tidak mampu melaksanakan kewajiban agama secara maksimal seperti halnya 

orang yang tidak miskin, kurang mampu melaksanakan fungsi sosial 

kemasyarakatan, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, hidup yang 

layak, akses kesehatan yang berkualitas. Meskipun sesungguhnya banyak 

orang yang tidak miskin namun tidak melaksanakan ajaran agamanya secara 

maksimal. Miskin adalah kelompok masyarakat berpenghasilan terendah dari 

suatu kumpulan, maka ketika kesejahteraan semua masyarakat dalam 
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kumpulan itu meningkat, tetap saja akan ada orang miskin, yaitu mereka yang 

termasuk dalam kelompok berpendapatan rendah (Maipita, 2014). 

Kemiskinan menghambat masyarakat karena keterbatasan biaya, 

kesulitan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup 

yang layak. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat serius dan 

membutuhkan peran penting dari berbagai pihak sehingga dapat membantu 

pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Angka 

kemiskinan harus di kurangi jumlahnya agar kesejahteraan masyarakat 

meningkat dan menyeluruh. 

Pengurangan kemiskinan adalah tujuan utama kebijakan pembangunan 

di seluruh dunia. Ini juga merupakan tujuan utama ekonomi dan institusi 

Islam, khususnya institusi zakat. Untuk mencapai tujuan, strategi pengentasan 

kemiskinan yang efektif harus dirancang dan diimplementasikan. Perspektif 

ini juga berlaku untuk lembaga zakat, karena umat Islam pada umumnya 

percaya bahwa zakat adalah lembaga Islam sejati untuk memerangi masalah 

kemiskinan (Kasri, 2017). 

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketidaksetaraan pendapatan 

layak mendapat prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. 

Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan 

instrumen yang didasarkan pada budaya lokal atau agama. Dalam hal ini, 

lembaga zakat dianggap sebagai salah satu mekanisme tradisional yang paling 

efektif untuk menangani masalah kemiskinan (Ayuniyyah. dkk, 2018). 
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Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia 

adalah dengan melakukan pemerataan pendapatan antara golongan 

berkemampuan dengan golongan tidak mampu. Upaya pemerataan 

pendapatan yang dikenal dalam Islam salah satunya adalah zakat. Zakat dapat 

diartikan sebagai al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan 

perkembangan), at-thaharatu (kesucian), as-salahu (keberesan), dan terpuji. 

Secara teknis, zakat merupakan sejumlah uang atau barang yang diambil dari 

harta yang telah memenuhi syarat haul dan nisab dan diserahkan kepada 

muzakki. Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam sebagai bentuk 

tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Kewajiban tersebut 

disebutkan dalam Al Qur’an berulang kali bersandingan dengan kewajiban 

menunaikan sholat. Zakat menyucikan jiwa dari kekikiran, ketamakan, dan 

keegoisan; menyucikan harta dari hak orang lain; serta berdampak positif 

pada perekonomian masyarakat dengan mengurangi kemiskinan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Zakat merupakan bentuk ibadah 

bernilai sosial dan ekonomi yang dapat memperkecil kesenjangan ekonomi 

dalam masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang tepat diharapkan 

distribusi kekayaan yang merata dapat diwujudkan (Canggih, dkk, 2017). 

Zakat adalah pengurangan persentase tertentu dari kekayaan Muslim 

dalam bentuk sedekah. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang 

kekayaannya telah mencapai nilai minimum yang disebut nisaab. Selain 

menjadi bentuk ibadah, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi 

adalah beberapa tujuan utama dari zakat. Dari lima rukun Islam, ia 
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memainkan peran khusus karena hanya itu satu-satunya yang 

menghubungkan pembayarnya dengan tangan penerima orang miskin dengan 

tujuan untuk mengurangi kemiskinan mereka dan memberdayakan mereka 

(Kareem, dkk,  2016). 

Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat 

yang ingin menyucikan hartanya. Pengumpulan dan pendistribusiannya 

dilakukan secara tradisional dan bersifat end to end distribution. Hasilnya, 

zakat dibuat untuk menghadapi tingkat kemiskinan yang melanda negara-

negara Muslim termasuk Indonesia (Ali, 2006). 

Produk Domestik Regional Bruto menurut (Harun, 2004) merupakan 

nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat 

tertentu (dalam kurun waktu tertentu)/1 tahun. PDRB merupakan indikator 

untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam 

memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai 

perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk 

mengurangi jumlah kemiskinan. 

Upah minimum diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah 

adalah sumber penghasilan, bila sumber penghasilan turun atau tetap maka 

kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti akan mempengaruhi 

tingkat kemiskinan. Upah yang diberikan nyatanya secara riil nilainya cukup 

rendah meskipun secara nominal angkanya cukup tinggi (Ningrum, 2017). 
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Naiknya biaya produksi dapat memicu terjadinya inflasi melalui 

kenaikan harga output, menurunkan daya beli, menurunkan ekspor, 

mengurangi output, menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan 

menambah angka kemiskinan, walau pun terkadang pertumbuhan yang tinggi 

juga diiringi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula (Maipita, 2012).  

Keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan belum 

sepenuhnya berhasil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, presentase 

penduduk miskin mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Data presentase 

penduduk miskin dapat dilihat pada Grafik 1.1. 

 
Grafik 1.1 

Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012 - 2016  

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah. 

Berdasarkan Grafik 1.1 data Badan Pusat Statistik, perkembangan 

presentase penduduk miskin di Indonesia tertinggi pada tahun 2012 sebesar 

11,81%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 11,42%. Pada tahun 

2014 juga mengalami penurunan sebesar 11,11%. Pada tahun 2015 

mengalami kenaikan sebesar 11,18%. Kemudian, pada tahun 2016 merupakan 
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presentase penduduk miskin terendah di Indonesia selama 5 tahun terakhir 

yaitu sebesar 10,78%. 

Berdasarkan uraian serta pemikiran diatas, maka penulis merasa 

terdorong untuk meneliti dan mendalami tentang  “Analisis Pengaruh 

Pendistribusian ZIS (Zakat Infaq, dan Shadaqah), Produk Domestik 

Regional Bruto, Upah Minimum Regional dan Inflasi terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan 

masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh ZIS (Zakat Infaq, dan Shadaqah) terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2016? 

2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2016? 

3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2016? 

4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia 

Tahun 2012 – 2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis 

pengaruh ZIS (Zakat Infaq, dan Shadaqah), Produk Domestik Regional Bruto, 

Upah Minimum Regional dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Indonesia Tahun 2012 – 2016 yaitu sebagai berikut : 
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1. Untuk menganalisis pengaruh ZIS (Zakat Infaq, dan Shadaqah) terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2016. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2016. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2016. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Indonesia Tahun 2012 – 2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan wawasan 

bidang ekonomi terutama tentang studi ekonomi makro dan moneter. 

Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah 

pengalaman di bidang penelitian. 

2. Bagi Pemerintah 

Sebagai pengambil kebijakan bagi pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan kemiskinan.  

3. Bagi Pembaca 

a. Menambah khasanah keilmuan khusunya ekonomi pembangunan. 



8 
 

b. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian yang telah ada 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

yang akan datang.   

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang merupakan 

data panel. Data panel adalah kombinasi antara data silang tempat (cross 

section) dengan data runtun waktu (time series). Data silang tempat 

(cross section) dalam penelitian ini adalah provinsi di Indonesia sejumlah 

34 Provinsi yang dikombinasikan dengan data runtun waktu (time series) 

5 tahun dari tahun 2012 hingga 2016.  

Sumber data penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik, Badan Amil 

Zakat Nasional dan lain-lain. Data tersebut meliputi Presentase Penduduk 

Miskin, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional, 

Inflasi dan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) 34 Provinsi di Indonesia 

pada tahun 2012 – 2016. 

2. Alat dan Model Analisis 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 

kuantitatif dengan menggunakan perhitungan statistik. Analisis data yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan diolah menggunakan program 

aplikasi Eviews. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode analisis regresi data panel. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data 

panel adalah gabungan antara data silang (cross section) dengan data 

runtut waktu (time series). Penulis melakukan modifikasi model dari  

Jurnal Khairil Ihsan dan Ikhsan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) 

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, 2018,  

Analisis Pengaruh Ump, Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan 

di Provinsi Aceh. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

KMit = β0 + β1ZISit + β2PDRBit + β3UMRit + β4INFit + uit 

Dimana : 

KM  = Kemiskinan untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

β0  = Koefisien intersep yang merupakan skalar 

ZIS  = Zakat, Infaq, Shadaqah untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto untuk wilayah ke-i dan 

waktu ke-t 

UMR  = Upah Minimum Regional untuk wilayah ke-i dan waktu 

ke-t 

INF  = Inflasi untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

β1 β2 β3 β4 = Koefisien slope 

i  = Menunjukkan data cross section Provinsi di Indonesia. 

t  = Menunjukkan data time series tahun 2013-2017 

uit  = Error term. 
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3. Metode dan Analisis Data 

a. Macam-macam Metode Regresi Data Panel : 

1) Model atau Regresi Pooled Least Square (PLS) 

Model Pooled Least Square menggabungkan data cross 

section dengan time series dan menggunakan metode OLS untuk 

mengestimasi model data panel tersebut. 

2) Model Fixed Effect (FEM) 

Istilah fixed effect adalah karena meskipun intersep 

berbeda-beda untuk tiap-tiap subyek, tetapi tiap intersep tiap entiti 

tidak berubah seiring waktu, itulah yang dimaksud dengan time 

variant. Jika menulis intersep seperti β1it, itu artinya intersep dari 

tiap entitas atau individu adalah time variant (Gujarati dan Porter, 

2012). 

3) Model Random Effect (REM) 

Secara seksama pendekatan yang dikenal dengan model 

komponan error (Error Component Model / ECM) atau dikenal 

dengan model random effect/REM. Dalam ECM diasumsikan 

bahwa intersep individual adalah sebuah pengambilan acak dari 

sebuah populasi yang lebih besar lagi dengan nilai rata-rata 

konstan (Gujarati dan Porter, 2012).  

b. Langkah-langkah pengujiannya adalah : 

Untuk menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi 

parameter regresi data panel digunakan tiga pengujian, yaitu : 
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1) Uji Chow 

Pemilihan antara model antara Pooled Least Square dan 

FEM digunakan uji Chow atau Likelihood Test Ratio. Untuk 

mengetahui apakah model FEM lebih baik dibandingkan model 

PLS dapat dilakukan dengan melihat nilai prob dari Cross-section 

F atau Period F dan membandingkan dengan tingkat signifikansi 

(α). 

2) Uji Hausman 

Menurut Gujarati dan Porter (2012) untuk mengetahui 

apakah model fixed effect lebih baik dari model random effect, 

digunakan uji Hausman. Hipotesis nol yang mendasari uji 

Hausman adalah bahwa estimator-estimator FEM dan ECM tidak 

memiliki perbedaan besar. Uji statistik yang dikembangkan oleh 

Hausman memiliki distribusi X
2 

asimtotis. Jika hipotesis nol 

ditolak maka kesimpulannya adalah ECM tidak tepat karena 

random effect kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih 

variabel independen. Dalam hal ini, FEM lebih baik dari REM 

atau ECM. 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual) 

Uji t digunakan untuk menguji hubungan regresi parsial. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi 
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variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model regresi 

(Gujarati, 2006). Menurut Gujarati dan Porter (2015) dalam 

bahasa uji signifikansi, sebuah statistik dikatakan signifikan 

secara statistik jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah 

kritis. 

2) Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan) 

Uji F adalah uji yang digunakan untuk membuktikan 

keberadaan pengaruh yang berarti dari variabel-variabel bebas 

secara keseluruhan terhadap variabel terikatnya dalam sebuah 

analisa regresi (Gujarati, 2006). Menurut Gujarati dan Porter 

(2015) uji F dapat digunakan untuk berbagai macam hipotesis 

seperti koefisien regresi individu secara statistik signifikan. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
)  memberitahukan bahwa 

proporsi variasi dari variabel dependen (regresan) dijelaskan oleh 

variabel penjelasnya (regresor). Nilai koefisien determinasi (R
2
) 

menyatakan proporsi atau presentase dari total variasi variabel 

dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas 

(tunggal) X. Koefisien determinasi (R
2
) berada antara 0 dan 1, 

semakin mendekati 1 semakin baik ketepatannya (Gujarati dan 

Porter, 2015). 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :  
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini mengemukakan teori-teori yang merupakan dasar 

dalam penelitian ini, yang menjabarkan pengertian yang 

berkaitan dengan kemiskinan, ZIS (zakat, infaq, shadaqah), 

produk domestik regional bruto, upah minimum regional, 

inflasi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini membahas mengenai objek penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, metode dan alat analisis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

   Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

  Dalam bab ini memuat perihal kesimpulan dan saran melalui 

penelitian yang dilakukan, daftar pustaka berisi sumber-

sumber dari pustaka acuan yang digunakan dalam penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




