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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan ekonomi dianggap sebagai permasalahan yang lebih 

mendesak, dibandingkan dengan faktor lingkungan dan ketersediaan energi 

yang selama ini lebih sering dijadikan perbincangan terkait masalah 

keberlanjutan. Terjadinya ketimpangan ekonomi dapat meningkatkan potensi 

konflik sosial dalam masyarakat. Selain itu, ketimpangan ekonomi 

memberikan dampak yang buruk terhadap semakin pendeknya periode 

pertumbuhan ekonomi, dan juga terjadinya berbagai krisis ekonomi yang 

ditandai dengan meningkatnya ketimpangan ekonomi.1 

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa 

Timur, dengan luas wilayah terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi 

(5.636,66 km²). Luas Kabupaten Malang terbagi atas kawasan daratan dan 

lautan, masing-masing seluas 3.534,86 km² dan 557,81 km².2 Sebagai salah 

satu kabupaten terluas di Jawa Timur, menjadikan Kabupaten Malang tidak 

terlepas dari permasalahan ketimpangan ekonomi, hal ini dipicu adanya 

perbedaan karakteristik pada setiap wilayahnya.  

Perbedaan karakteristik ini dapat dilihat dari letak geografis dan potensi 

sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayahnya. Perbedaan tersebut 

1 Samirin, Wijayanto, Bridging The Gap: Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esenssi 

Pembangunan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 71. 
2 Kabupaten Malang, Selayang Pandang, diakses pada tanggal 9 Maret dari 

http://www.malangkab.go.id. 

http://www.malangkab.go.id/
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mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di 

suatu daerah, sehingga pola pembangunan ekonominya menjadi tidak 

seragam dan menimbulkan kemampuan tumbuh yang berbeda. Kemampuan 

tumbuh yang berbeda ini akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan, 

yang salah satunya adalah ketimpangan distribusi pendapatan.3  

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya dengan 

menggunakan metode indeks gini/koefisien gini. Indeks gini Kabupaten 

Malang pada kurun waktu lima  tahun terakhir menunjukan adanya fluktuasi. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017,4 angka indeks gini 

Kabupaten Malang yang tertinggi berada pada angka 0,38 yang terjadi pada 

tahun 2013 dan tahun 2015.  Data terakhir yang ditunjukkan pada tahun 2016, 

indeks gini Kabupaten Malang berada di angka 0,32, mengalami penurunan 

sebesar 0,06 dari tahun sebelumnya. Hal ini pun dapat menjadi bukti 

ketimpangan pendapatan di Kabupaten Malang masih belum teratasi dengan 

baik. 

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh berbagai 

macam faktor, dan jumlah penduduk menjadi salah satu di dalamnya. Pada 

tahun 2016 Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah 

penduduk terpadat kedua di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya dengan 

jumlah 2.862.406, dan jumlah penduduk di Kabupaten Malang pada tahun 

yang sama, berjumlah 2.560.675.5 Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi 

                                                           
3 Putri, Ni Putu., & Natha, Suardika, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan” Jurnal EP Unud. 

Vol. 4, No. 1 (Januari 2014), 42. 
4 Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, “Indeks Gini Kabupaten Malang”, diakses dari 

https://malangkab.bps.go.id pada 24 April 2018. 
5 BPS Provinsi Jawa Timur, 2017. 

https://malangkab.bps.go.id/
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setiap tahunnya dapat mendorong maupun menjadi penghambat ketimpangan 

distribusi pendapatan. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah 

tenaga kerja dan penambahan tersebut selanjutnya dapat meningkatkan 

jumlah produksi serta pendapatan suatu daerah. Namun disisi lain, 

peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kesempatan 

kerja dan fasilitas umum lainnya, akan menjadi sumber terjadinya berbagai 

masalah seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.  

Hal ini dibuktikan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Malang, bahwasannya pada tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten 

Malang mencapai 11,04 persen dari total jumlah penduduk 2,5 juta jiwa 

dengan jumlah penduduk miskin 293 ribu jiwa.6 Angka kemiskinan tersebut 

dinilai cukup tinggi, yang menjadikan Kabupaten Malang sebagai kabupaten 

dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2016.7  

Selain itu, permasalahan lain yang timbul akibat ledakan jumlah 

penduduk yang terus meningkat dan tidak terkendali adalah pengangguran. 

Angka pengangguran di Kabupaten Malang pada tahun 2016 tercatat 

sebanyak 756 orang. Jumlah pengangguran tersebut meningkat drastis pada 

oktober 2016 yakni 5.274 orang.8 Meningkatnya angka pengangguran ini 

dikarenakan, perbandingan lowongan kerja yang tersedia dengan jumlah 

pencari kerja tidak seimbang, hal inilah yang menjadi masalah akibat 

                                                           
6 Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, “kemiskinan”, diakses dari 

https://malangkab.bps.go.id pada 7 juni 2018. 
7 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur”, diakses dari https://jatim.bps.go.id pada 18 Mei 2018. 
8  Malang Times “Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Malang Meningkat”, diakses dari 

www.malangtimes.com pada 7 Juni 2018. 

https://malangkab.bps.go.id/
https://jatim.bps.go.id/
http://www.malangtimes.com/
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tingginya jumlah penduduk, yang selanjutnya berpengaruh pada ketimpangan 

distribusi pendapatan.  

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di 

suatu wilayah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang bersumber 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah, memiliki fungsi distribusi, yakni anggaran 

daerah ditunjukan untuk keadilan dan kepatutan masyarakatnya.9  

Pendapatan daerah Kabupaten Malang dalam kurun tahun lima tahun 

terakhir menujukan peningkatan. Pada tahun 2012, pendapatan daerah 

berjumlah Rp 2.218.938.218, pendapatan tersebut pada tahun 2013 

meningkat sebesar Rp 309.063.015. Pada tahun 2015 pendapatan daerah 

meningkat drastis sebesar Rp 661.354.814 dari tahun sebelumnya yang hanya 

Rp 2.809.926.193. Hingga pada tahun 2016 jumlah pendapatan daerah 

sebesar Rp 3.685.461.413.  

Peningkatan pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Malang 

disebabkan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak bumi 

dan bangunan. Kenaikan target penerimaan PBB yang terjadi lebih 

disebabkan oleh banyaknya warga Kabupaten Malang yang mengurus Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk proses jual beli 

tanah. Pendapatan daerah yang pada umumnya meningkat, hendaknya 

mampu membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang 

terjadi. Akan tetapi, tren peningkatan yang ditunjukan tidak diimbangi 

                                                           
9 Wulandari, Phaureula., & Iryanie, Emy. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah 

(Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 9. 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/kabupaten-malang
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dengan penurunan tingkat ketimpangan di Kabupaten Malang, terbukti 

dengan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan yang masih berfluktuasi.  

Fakta lain yang terjadi, pendapatan daerah di Kabupaten Malang tidak 

teralokasikan dengan baik dan tepat sasaran. Salah satunya permasalahan 

pada penggunaan pendapatan daerah untuk pendidikan yang menyerap 

anggaran sebesar Rp 1 triliun. Sedangkan dana yang digunakan untuk belanja 

langsung, guna meningkatan kualitas dan pencapaian prestasi pendidikan 

tingkat SD dan SMP yang terealisasi hanya Rp 238 miliar. Pendidikan di 

tingkat SD saja hanya mendapatkan Rp 25,3 miliar untuk pengebangan mutu 

dan implementasi kurikulum. Anggaran untuk pengembangan dan pembinaan 

minat bakat dan kreativitas hanya sebesar Rp 774 juta.10 Sangatlah 

disayangkan dengan nilai alokasi anggaran tersebut, mengingat luasnya 

wilayah yang dimiliki Kabupaten Malang dan banyaknya jumlah siswa SD 

yang ada. Disisi lain, efek dari tidak maksimalnya penyerapan alokasi 

pendapatan daerah dibidang pendidikan, menjadikan mutu pendidikan di 

Kabupaten Malang sangatlah rendah, dengan berada di peringkat 32 di Jawa 

Timur.11
 

Permasalahan yang ditimbulkan oleh jumlah penduduk dan pendapatan 

daerah di Kabupaten Malang diatas, menjadi bukti bahwa ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Malang masih belum teratasi dengan 

baik. Ketimpangan distribusi pendapatan sebagai masalah yang sering 

dijumpai di berbagai wilayah, hendaklah menjadi perhatian khusus bagi 

                                                           
10 Malangtimes. Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tersedot Belaja Tidak Langsung, 

diakses dari www.malangtimes.com pada 7 Juni 2018. 
11 Detiknews. Pendidikan di Kabupaten Malang Masih Rendah, diakses pada tanggal 7 Juni 

2018 dari https://news.detik.com.  

http://www.malangtimes.com/
https://news.detik.com/
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pemerintah dan seluruh pihak termasuk masyarakat agar segera teratasi, dan 

dicari solusi untuk meminimalisir dampak-dampak yang timbul. 

Masalah ketimpangan distribusi pendapatan juga mendapat perhatian 

dari ekonomi Islam, yang dalam prinsipnya menentang adanya ketimpangan 

atau ketidakmerataan diantara manusia, serta menekankan pada keadilan 

distribusi pendapatan. Sistem ekonomi Islam pun menolak terjadinya 

akumulasi kekayaan yang dikuasi oleh beberapa golongan saja. Selain itu, 

ekonomi Islam memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan 

ketidakmerataan, kemiskinan, penegakan keadilan, dan segala masalah 

ekonomi lainnya, sehingga dapat mewujudkan stabilitas perekonomian.12  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik 

mengenai Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Malang, dan 

selanjutnya peneliti juga tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

jumlah penduduk dan pendapatan daerah terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan di Kabupaten Malang. Penelitian ini memberi pemaparan 

mengenai pandangan Islam terkait dengan ketimpangan distribusi 

pendapatan, serta solusi yang ditawarkan ekonomi Islam secara teoritis untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan 

yang terjadi, melalui pendekatan teoritis dan kajian lanjutan terkait faktor-

faktor yang mempegaruhi besar kecilnya ketimpangan distribusi pendapatan 

di Kabupaten Malang. 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
12 Riva’i, Veithzal., & Andi, Buchari, Islamic Economis: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, 

Tetapi Solusi (Jakarta: PT Bumi aksara, 2013), 103. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap besarnya ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Malang? 

2. Apakah pendapatan daerah berpengaruh terhadap besarnya ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1.  Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap 

besarnya ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Malang.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan daerah terhadap 

besarnya ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dalam 

pengembangan pemikiran secara teori ekonomi Islam melalui pendekatan 

ilmu ekonomi. 

2. Manfaat Praktisi  

a. Bagi Peneliti Berikutnya 

Menambah wawasan peneliti selanjutnya mengenai ketimpangan 

distribusi penapatan dan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan 

untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Pemerintah 
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Manfaat bagi pemerintah daerah, sebagai informasi penting. Selain 

itu juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah 

daerah, dalam menentukan kebijakan terkait upaya dalam 

pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, melalui kebijakan-

kebijakan yang dibentuk pemerintah daerah dengan mengedepankan 

nilai-nilai Islami yang sejalan dengan syari’at Islam.  

E. Sistematika Penulisan  

 Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah; 

Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Penelitian Terdahulu; 

Landasan Teoritik; Hubungan Antar Variabel; dan Hipotesis 

Penelitian dan Kerangka Pikir. 

BAB III: Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan 

Penelitian;  Jenis dan Sumber Data; Definisi Operasional; Teknik 

Pengumpulan Data; dan Teknik Analisis Data. 

 

BAB IV: Hasil Penelitian, yang terdiri dari Gambaran Umum Situs 

Penelitian; Deskripsi Data; Analisi Data; Pembahasan dan Hasil 

Penelitian. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran.   


