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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan ketimpangan 

distribusi pendapatan, melalui pendekatan jumlah penduduk dan pendapatan 

daerah. Selain itu dalam penelitian ini juga disertai bagaimana prespektif 

Islam dalam memandang ketimpangan distribusi pendapatan. Adapun 

didalamnya terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan variabel maupun 

objek dalam penelitian yang nantinya menjadi pembeda (gap research) dalam 

penulisan penelitian ini. 

Penelitian Arif dan Wicaksani (2017),13 dengan judul “Ketimpangan 

Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi 

ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur  dan menganalisis faktor-

faktor yang mepengaruhinya pada tahun 2011-2015, dengan menggunakan 

empat variabel independen yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja 

dan jumlah penduduk.  

Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan prosedur metode regresi 

data panel. Hasil yang diperoleh dari analisis regresi data panel yaitu bahwa 

13 Arif, Muhammad., & Wicaksani, Rossy, “Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur 

dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, jurnal Ekonomi URECOL, ISSN 2407-9189 

(2017), 323. 
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Random Effect Model (REM) adalah pendekatan yang paling tepat untuk 

menjelaskan pengaruh variable terikat dengan variable bebas. Berdasarkan uji 

validitas pengaruh atau uji t, diketahui bahwa variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada 

tahun 2011-2015 adalah variabel IPM dengan arah koefisien positif. 

 Penelitian Putri dan Natha (2014),14 dengan judul “Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi1Umum dan9Belanja Modal Terhadap 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan”. Penelitian ini bertujuan untuk tujuan 

untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Belanja Modal secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap 

ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil 

analisis yang telah diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan PAD, 

DAU dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan 

pendapatan. Secara parsial, PAD dan DAU”berpengaruh’positifcdan 

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan belanja modal 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan 

distribusiipendapatan. 

 Penelitian Penelitian Rosa dan Sovita (2016),15 dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 

Pulau Jawa”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh PDB, 

populasi, tingkat pengangguran dan tingkat desentralisasi fiskal, yang di 

                                                           
14 Putri, S. Valentia., & Natha S. Ketut, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi1Umum dan9Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan”, Jurnal 

Ekonomi Pembangunan, Vol.4 No.1 (januari 2014), 41. 
15 Rosa, Yeni., & Sovita, Ingra. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa”. Jurnal Ekonomi Universitas Andalas Padang. Volume 

II No.4 (Oktober, 2016). 
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analisis dengan regresi panel. Data penelitian yang digunakan dalam bentuk 

data crossection di 6 propinsi di Jawa dengan data time series tahun 2009-

2015. Data diproses menggunakan analisis data panel dengan model regresi 

fixed effect. Pengaruh positif signifikan ditunjukkan oleh variabel  PDB, 

penduduk dan tingkat pengangguran terbuka. 

   Penelitian Almizan (2016),16 dengan judul “Distribusi Pendapatan: 

Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengungkapkan distribusi pendapatan, serta kesejahteraan dalam 

konsep ekonomi Islam. Islam menganggap bahwa kemakmuran ekonomi 

tidak hanya masalah distribusi materi, tetapi juga melibatkan unsur non-

materi dan bidang lainnya. Kesejahteraan ekonomi dapat dijalankan secara 

bersamaan dengan kesej ahteraan di bidang lain. Tuntutan ekonomi Islam 

untuk menjalankan keseluruhan dari ajaran Islam di semua aspek kehidupan.  

 Penelitian Aprianto (2016),17 dengan judul “Kebijiakan Distribusi dalam 

Pembangunan Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan 

prspektif Islam mengenai  terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam 

pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada 

peningkatan jumlah kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam menekankan pada 

penghapusan sistem bunga (ribawi) yang hanya menguntungkan pihak yang 

bermodal dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. 

Selain itu, masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya 

                                                           
16 Almizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Kosep Ekonomi Islam”, Jurnal 

Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, No.1 (Januari-Juni 2016), 63. 
17 Aprianto, Neaerul, “Kebijiakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, Jurnal 

Hukum Islam, Volume 14, No. 2 (Desember, 2016), 73. 
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menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi 

dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan waris, sehingga dapat 

dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. 

 Penelitian Rahmawaty (2013),18 dengan judul “Distribusi dalam Ekonomi 

Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”. Penelitian 

ini bertujuan menjelaskan konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam, 

menganalisis isu-isu ketidakadilan dalam sistem distribusi Indonesia, kritik 

terhadap distribusi ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan studi tentang 

distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta 

mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi untuk keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

  Penelitian-penelitian Almizan, Aprianto dan Rahmawaty memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini, dikarenakan keduanya membahas 

mengenai permasalahan distribusi pendapatan. Gap research penelitian 

Almizan Aprianto dan Rahmawaty, dengan penelitian ini dapat dilihat dari 

sub pembahasan yang diangkat, penelitian Almizan lebih menekankan aspek 

syari’ah dengan banyak membahas distribusi pendapatan, serta kesejahteraan 

dalam konsep ekonomi Islam. Sedangkan pada penelitian ini, 

mengembangkan pembahasan dengan mengangkat permasalahan yang terjadi 

di Kabupaten Malang yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut 

ditinjau dari prespektif ekonomi Islam. 

                                                           
18 Rahmawaty, Anita. “Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan 

Melalui Keadilan Distributif”, Jurnal Ekonomi Islam. Volume 1, No. 1, (Juni 2013), 1. 
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 Keterkaitan penelitian dengan penelitian terdahulu yakni, dalam 

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk 

dan pendapatan daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 

Kabupaten Malang. Terdapat perbedaan (gap research) antara penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu, yang terlihat pada pengaruh variabel jumlah 

penduduk, dari hasil penelitian Arif dan Wicaksani (2017)19, jumlah 

penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan, sedangkan dalam penelitian Rosa dan Sovita (2016) jumlah 

penduduk/populasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan. Perbedaan ini dikarenakan, pada penelitian Arif dan Wicaksani 

jumlah penduduk pada hasil regresi panel memiliki nilai -0.037, dengan 

alasan pertumbuhan jumlah penduduk menjadi alasan kompetisi dalam 

memperoleh lapangan pekerjaan menjadi lebih ketat. Sehingga hal tersebut 

mengakibatkan peningkatan angka pengangguran, yang secara otomatis dapat 

mempengaruhi nilai produktivitas suatu daerah. Oleh karena itu, ketimpangan 

pendapatan pada penelitian ini tidak disebabkan secara langsung oleh besar 

kecilnya jumlah penduduk yang ada.  

 Pada penelitian  Rosa dan Sovita, jumlah penduduk berpengaruh positif 

dengan alasan, jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi 

masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga 

tinggi, sehingga tidak menyebabkan timpangnya distribusi pendapatan. 

Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti 

                                                           
19 Arif, Muhammad., & Wicaksani, Rossy, “Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur 

dan  Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, jurnal Ekonomi URECOL, ISSN 2407-9189 

(2017), 323. 
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dengan pengangguran dan kemiskinan yang selanjutnya berakibat pada 

ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu jumlah penduduk muda dan tua 

juga akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini jumlah penduduk berpengaruh secara langsung dengan 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

 Penelitian-penelitian terdahulu dengan topik ketimpangan distribusi 

pendapatan, banyak menggunakan bermacam-macam variabel serta dengan 

hasil yang berbeda-beda pula, menjadikan penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel independen (jumlah 

penduduk dan pendapatan daerah). Pengembangan lain selain variabel 

independen adalah jangka waktu data yang digunakan, yakni data tahun 2002 

hingga 2016, dengan jenis  data Time Series (runtun waktu), dan teknik 

analisis data yang  menggunakan analisis regresi berganda. Sebagai penelitian 

pengembangan, dalam penelitian ini terdapat pengurangan atau penambahan 

variabel dari penelitian-penelitian terdahulu dan terdapat pula penambahan 

termin waktu,  sehingga kondisi dan hasil yang didapatkan akan berbeda dari 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.  

  



15 
 

B. Kajian Teori 

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

a. Pengertian dan Faktor Penyebab Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan 

 Ketimpangan merupakan salah satu permasalahan yang pasti 

timbul dalam pembangunan. Ketimpangan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), ketimpangan mempunyai arti kepincangan, 

cacat/cela, hal yang tidak sebagaimana mestinya (seperti tidak adil, 

tidak beres).20 Masalah ketimpangan yang sering dibahas dalam ilmu 

ekonomi ialah ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan 

distribusi pendapatan merupakan masalah yang umum terjadi dalam 

kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya 

disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan 

perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing 

wilayah. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada setiap 

daerah terdapat wilayah maju (developed region) dan wilayah 

terbelakang (underdeveloped region). Terjadinya ketimpangan antar 

wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat antar wilayah.21 

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya 

pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan 

penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu 

                                                           
20 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 15 Maret dari 

http://kbbi.kata.web.id. 
 21  Sjafrizal, Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Badouse Media, 2008), 104. 
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terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari 

munculnya masalah kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, 

pemerataan kesejahteraan, inefisiensi ekonomi dari peran pemerintah 

sebagai pengalokasi dan distribusi pendapatan, serta berbagai masalah 

lain yang timbul akibat tidak meratanya pendapatan. Masalah 

ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di negara 

berkembang, akan tetapi juga di negara-negara maju. Perbedaannya 

terletak pada proporsi atau besar kecil tingkat ketimpangan dan angka 

kemiskinan yang terjadi, serta kesulitan mengatasinya dipengaruhi 

luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.22 

Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris dalam Arsyad 

(2004) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di Negara 

Sedang Berkembang (NSB) adalah,23 

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan 

menurunnya pendapatan per kapita, 

2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti 

secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, 

3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah, 

4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat 

modal, sehingga persentase pendapatan modal kerja akan 

bertambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang 

berasal dari aktivitas kerja, sehingga pengangguran bertambah, 

                                                           
22 Machmud, Amir. Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2016), 288. 
23 Arsyad, Lincolin. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. (Yogyakarta: STIE YKPN, 

2004), 224. 
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5. Rendahnya mobilitas sosial, 

6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang 

mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk 

melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, 

7. Memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan 

negara-negara maju, sebagi akibat ketidak elastisan permintaan 

negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB, 

8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri 

rumah tangga, dan lain-lain. 

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Paulus dan Made,24 

menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan 

terjadi disebabkan antara lain : 

1. Kemampuan: karena kemampuan alami tidak merata, pendapatan 

didistribusikan tidak merata. Faktor ini akan menjelaskan mengapa 

beberapa artis yang dibayar  lebih tinggi dari seniman yang lainnya. 

2. Modal manusia: individu menambah kemampuan mereka dengan 

pendidikan dan pelatihan sehingga pendapatan yang di dapat akan 

lebih tinggi. Tidak semua orang mencapai tingkat yang sama dari 

sumber daya manusia, sehingga pendapatan tidak merata. 

3. Diskriminasi: meskipun kemajuan fungsi sosial, diskriminasi 

adalah rintangan yang tidak dapat diatasi bahkan di kemampuan 

tingkat tinggi dan karena modal manusia. 

                                                           
24 Paulus, dan Made, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro (Yogyakarta: CV Andi Offset, 

2015), 103 
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4. Preferensi: beberapa orang bahkan dengan kemampuan tinggi dan 

modal manusia, lebih memilih untuk memaksimalkan utilitas 

dengan lebih banyak waktu luang dan sedikit tenaga kerja. 

5. Kekuatan market: bahwa monopoli dan pasar monopsoni yang 

merugikan konsumen dan pekerja. Semakin banyak kekuatan pasar 

berada ditangan segelintir orang, semakin terjadi ketimpangan 

distribusi pendapatan.  

6. Keberuntungan dan koneksi: ada orang yang dilahirkan dengan 

keadaan sudah beruntung dan beberapa cukup, namun tersandung 

pada koneksi yang kurang tepat. 

b. Ukuran Ketimpangan 

Ketimpangan distribusi pendapatan pada umumnya dapat diukur 

dengan beberapa cara salah satunya adalah dengan menggunakan 

Koefisien Gini. Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan distribusi. 

Ukuran ini pertama dikembangkan oleh ahli statistik dan ahli sosiologi 

Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam 

makalahnya berjudul “Variability and Mutability”. Koefisien Gini 

dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Nilai 

0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai adalah 

sama, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, 

yaitu satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil.  

Angka Koefisien Gini dapat ditaksir langsung secara visual melalui 

kurva Lorenz, yaitu perbandingan antara luas area yang terletak diantara 

kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga. Semakin 



19 
 

melengkung maka semakin meluas area yang dibagi, sehingga semakin 

besar nilai dan semakin besar pula ketimpangannya. Rasio Gini dapat 

dihitung secara matematik dengan rumus:25 

𝐺𝑅 = 1 −  ∑(𝑋𝑖 + 1 − 𝑋𝑖)

𝑛

1

(Yi + Yi + 1) 

0 < 𝐺 < 1 

Dimana:  

G = rasio Gini 

𝑋𝑖 + 1 = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas-i 

 𝑌𝑖 + 1  = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas-i 

Tingkat pemerataan pendapatan akan terjadi jika semua orang 

mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata atau, dengan kata 

lain, rasio Gini-nya adalah sama dengan nol. Jadi, rasio Gini-nya adalah 

rasio tentang distribusi pendapatan dengan angka kisaran 0 sampai 

dengan 1. Berikut adalah contoh rasio gini dengan menggunakan kurva 

Lorenz, 

Gambar 1. Pengukuran Rasio Gini dengan menggunakan Kurva 

Lorenz 

 
Sumber: Pembangunan Ekonomi (2003) 

                                                           
25 Machmud, Amir. Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi. (Jakarta: Erlangga, 2016). 

287. 
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 Pada penelitian ini, ukuran dasar yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini. Indeks 

gini dipilih karena dianggap mendukung dalam penelitian ini, 

dikarenakan konsep ketimpangan dalam indeks gini melihat dari jumlah 

penduduk dan pendapatan yang mampu diserap oleh kelompok 

penduduk yang ada di Kabupaten Malang. 

 

2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dalam Prespektif Islam  

 Masalah ketimpangan distribusi pendapatan juga tidak luput dari 

pembahasan dan objek permasalahan yang dibahasa dalam ekonomi Islam. 

Menurut sudut pandang ekonomi Islam mengenai terjadinya ketimpangan 

pendapatan yang hebat dan ketidakadilan ekonomi disebabkan oleh 

ekonomi konvensional yang berlandaskan sistem ribawi (menggunakan 

sistem bunga dan spekulasi finansial). Terjadinya ketimpangan di negara 

berkembang seperti Indonesia, diakibatkan kegagalan sistem kapitalisme 

yang dominan dianut di Indonesia. Ekonomi kapitalis dianggap sebagai 

faktor yang banyak memiliki kekeliruan dan kesalahan dalam sejumlah 

premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan 

dimensi moral dan etika. Selain itu, ekonomi kapitalis juga dianggap 

sebagai pencipta krisis moneter dan krisis ekonomi di banyak negara.26 

 Adanya ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia, dapat 

menjadi indikasi bahwa terdapat kesalahan dalam konsep yang selama ini 

diterapkan, karena yang dilakukan selama ini masih jauh dari apa yang 

                                                           
26 Arwani, Agus. Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori ke Praktk (Adopsi IFRS), 

(Yogyakarta: Deepublish, 2012), 77. 
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tertuang dari tujuan nasional pembangunan bidang ekonomi. Hal ini 

terbukti dari ketidakmampuan merealisasikan sasaran-sasaran yang 

diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh 

(full employment) dan distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata. 

Pelaksanaan konsep-konsep yang dimaksud dianggap gagal karena 

menyuburkan budaya eksploitasi manusia atas manusia lainnya, karusakan 

lingkungan, serta melupakan tujuan-tujuan moral dan  etika manusia.  

 Kegagalan kapitalisme yang berlandasakan pada sistem ribawi dengan 

dukungan perbankan konvensionalnya adalah sistem yang tidak mampu 

digunakan untuk menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh, bahkan 

menciptakan kesenjangan sosial yang semakin menganga. Kesenjangan 

antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang semakin 

nampak, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, terjadinya 

ketidakseimbangan dan penumpukan kekayaan di tangan segelintir 

kelompok. Salah satu penyebab terjadinya ketidakseimbangan tersebut 

adalah akibat kegagalan asumsi-asumsi yang digunakan oleh pakar 

ekonomi kapitalisme dalam pembangunan ekonomi berdasarkan sistem 

kapitalisme itu sendiri. Hal ini akibat diabaikannya nilai-nilai moral dan 

etika yang bersumber dari ajaran Tuhan dalam aktivitas perekonomian.27 

Suatu sistem perekonomian yang tidak seimbang akan menciptakan 

suatu sederetan panjang keinginan yang tidak dijamin, mempertajam nafsu 

memperoleh kebendaan, menanamkan pada diri manusia sifat iri dan 

dengki, menjadikan mereka mementingkan diri sendiri dan tidak 

                                                           
27 Ibid, 78-79. 



22 
 

mengindahkan moral, dan hal demikian merupakan sumber utama 

ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.28   

   Islam percaya dapat mengikis akar ketidakadilan dari pada sekedar 

meringankan beberapa gejala. Islam memasukkan kedalam keimanannya 

sejumlah tindakan yang tidak memperbolehkan suatu distribusi yang tidak 

adil. Selain itu, Islam memiliki sebuah program yang sudah terpasang 

untuk mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa dengan pembayaran 

zakat, dan sejumlah metode lain untuk meciptakan suatu distribusi 

pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan 

kemanusiaan.29 

Islam melalui ajarannya selalu mengedepankan etos kerja yang 

merupakan bagian dari prinsip kehidupan sebagai implementasi dari 

keimanan. Negara harus menjamin setiap warganya hidup layak, salah satu 

upayanya ialah menerapkan keadilan di bidang ekonomi yakni persamaan 

hak untuk dapat mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi. Iklim 

pasar bebas yang tidak sehat juga mengakibatkan melebarnya kesenjangan 

sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya gini rasio.30 Islam melarang 

adanya ketimpangan dan menekankan pada keadilan seperti yang terdapat 

dalam firman Allah QS. Al- Hasyr [59]: ayat 7,31 

                                                           
28 Chapra, M. Umer. Sistem Moneter Islam. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 13. 
29 Ibid, 4. 
30 Musa, Ali Masykur. Membumikan Islam Nusantara: respons Islam terhadap Isu-isu 

Aktual, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2014), 199. 
31 QS. Al- Hasyr [59]: 7 
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ُ َعَلٰى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرٰى فَِللهِه َولِلرهُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبٰ  ِِِن وَ  َما أَفَاَء اَّلله ا ََ ََ اْلََتََاَمٰى َواْل

 ُِ ُم الرهُسوُل َفُخُذوُه َوَما نَتَها ُِ ْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة بَتْنَ اْْلَْغِنََاِء ِمْنُكْمۚ  َوَما آََت ِبَِل َِ َه ْم َواْبِن ال

َ ۖ ِإنه اَّللهَ َشِديُد اْلِعَقابِ   َعْنُه فَانْتََتُهوا ۚ َواتتهُقوا اَّلله

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.  

3. Distribusi Pendapataan dalam Islam 

Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap 

berbagai problem yang dihadapi manusia. Setiap solusi yang disajikan 

Islam secara pasti selaras dengan fitrah manusia. Hal mendasar yang 

ditunjukkan ekonomi Islam dalam ekonomi yakni, sistem ekonomi Islam 

diilhami oleh dan berpijak kepada nilai-nilai keagamaan, dengan 

penekanan antara lain pada aspek keadilan.32 Tujuan distribusi dalam 

ekonomi Islam lainnya ialah untuk menegakkan keadilan sosial-ekonomi 

di seluruh anggota masyarakat, karena adanya ketidakmerataan kekayaan 

maupun pendapatan, maka Islam mewajibkan si kaya untuk menyerahkan 

hartanya untuk si miskin/orang yang kurang beruntung di antara 

masyarakat. Konsep zakat dan sedekah menjadi wujud pencapaian tujuan 

                                                           
32 Suryani., & Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 33. 
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ini. Prinsip islam dalam hal distribusi pendapatan menjamin 

berlangsungnya distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dalam 

masyarakat.33  

Menurut M. Syafi’i Antonio dalam Amalia (2009),34 pada dasarnya 

Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara 

komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang 

bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi 

pertama, bersifat komersial yang berlangsung melalui proses ekonomi. 

Adapun sistem kedua berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakan untuk 

memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak 

semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu 

atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka 

dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Hal ini sejalan dengan firman 

dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261 mengenai distribusi dan manfaatnya, 

seperti berikut:35 

ُِلِ  سُ  َثِل َحبهٍة أَنْتبَتََْت َسْبَع َسَناِبَل ِف  ََ َِ بُتَلٍة ِماَمَثُل الهِذيَن يُتْنِفُقوَن أَْمَواََلُْم ِف َسِبَِل اَّللِه  َئُة نتْ
ُ َواِسٌع َعِلَمٌ  ْن َيَشاُءۗ  َواَّلله ََ ُ ُيَضاِعُف ِل  َحبهٍة ۗ َواَّلله

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

                                                           
33 Ibid, 35 
34 Amalia, Euis, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan 

UKM di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 119. 
35 QS. Al-Baqarah [2]: 261 
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a.  Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam 

M. Anas Zarqa dalam Euis,36 mengemukakan beberapa prinsip 

distribusi dalam ekonomi Islam, yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan bagi 

semua makhluk; 2) Menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri 

misalnya zakat, selain dapat membersihkan diri dan hartaa muzzaki juga 

meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan berbagi dengan 

orang lain; 3) Menciptakan kebaikan diantara semua orang antara yang 

kaya dengan yang miskin; 4) Mengurangi kesenjangan pendapatan dan 

kekayaan; 5) Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan 

asset tetap; 6) Memberikan harapan kepada orang lain yang 

membutuhkan melalui pemberian. 

Penekanan dalam konsep distribusi pendapatan Islam adalah hak 

Allah dan Rasul-Nya serta orang/muslim lain dari setiap pendapatan 

seorang muslim. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk takaful ijtima’ 

(jaminan sosial) seorang muslim dengan keluarga atau orang lain, 

sehingga mampu meminimalisir terjadinya 

ketimpangan/ketidaksetaraan pendapatan, sehingga tercapainya 

keadilan sosial.37 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Adz-

Dzariyat [51] ayat 19 berikut ini,38 

آِئِل َوالْ  َه ْحُرومِ َوِِفٓ أَْمٰوَِلِْم َحقٌّ لِ ل ََ  
Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin 

yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian.”  

                                                           
36 Amalia, Euis, Konsep Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM 

dan UKM di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 118 
37 Almizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Islam,” Jurnal Kajian 

Ekonomi Islam, Vol. 1 No.1 (Januari-Juni 2016), 79. 
38 QS. Adz-Dzariyat [51]: 19 
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Berikut adalah instrumen distribusi pendapat menurut Islam, yang 

dibagi menjadi beberapa aspek-aspek ekonomi seperti yang akan 

dijelaskan sebagai berikut, 39  

1. Instrumen shadaqah wajibahi (wajib dan khusus dikenakan bagi 

orang muslim) adalah : 

a. Nafaqah, adalah kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan 

semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak 

dan istri.  

b. Zakat, adalah kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan 

sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada 

kelompok-kelompok tertentu (8 asnaf). Terdapat dua macam 

zakat yaitu, zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal adalah 

kewajiban atas kepemilikan materi yang sudah mencapai nisab 

(batasan yang telah ditentukan untuk mengeluarkan zakat). 

Sedangkan zakat fitrah dibayarkan pada setiap bulan Ramadhan, 

sebelum masuk waktu sholat Idul Fitri, dengan tarif setara 

dengan 3,5 liter beras. Zakat-zakat ini diwajibkan bagi setiap 

muslim yang berada dalam keadaan mampu. 

c. Udhiyah, ialah kurban binatang ternak pada saat hari tasyrik 

perayaan Idul Adha.  

d. Warisan, yaitu pembagian aset kepemilikan kepada orang yang 

ditinggalkan setelah meninggal dunia (ahli waris). 

                                                           
39 Nasution, Mustafa Edwin dkk. “Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam”. Jakarta: 

Kencana, 2010), 115. 
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e. Musaadah, adalah memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami musibah.  

f. Jiwar, adalah bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan 

bertetangga.  

g. Diyafah, adalah kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang 

datang berkunjung. 

2. Instrumen shadaqah nafilah (sunnah dan khusus dikenakan bagi 

orang muslim) adalah : 

a. Infak, yaitu sedekah yang dapat diberikan kepada pihak lain, 

jika kondisi keuangan keluarga muslim telah berada diatas 

nisab. Infak diberikan apabila seorang muslim telah menunaikan 

zakat terlebih dahulu, dan apabila masih terjadi surplus, barulah 

mendistribusikannya melalui instrumen infak.  

b. Aqiqah, yaitu memotong seekor kambing bagi anak perempuan 

dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang baru dilahirkan. 

c. Wakaf, yaitu memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk 

kesejahteraan masyarakat umum, asset yang diwakafkan dapat 

berupa materi kebendaan (tanah, rumah, barang) ataupun asset 

dalam bentuk uang. 

d. Wasiat, yaitu hak pemberian harta kepada orang lain (maksimal 

1/3 harta) yang didistribusikan setelah pemberi wasiat 

meninggal dunia. 

3. Instrumen term hadad/hudud (hukuman), adalah instrument yang 

bersifat aksidental, dan merupakan konsekuensi dari tindakan.  
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a. Kafarat, adalah tembusan terhadap dosa yang dilakukan oleh 

seorang muslim, semisal melakukan hubungan suami-istri pada 

siang hari di bulan Ramadhan. 

b. Dam/diyat, adalah tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat 

dalam pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan puasa 

selama tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji. 

c. Nudzur, adalah menafkahkan atau mengorbankan sebagian 

harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah 

SWT, atas keberhasilan pencapaian sesuatu yang menjadi 

keinginannya. 

Selain itu, distribusi pendapatan dapat pula dilakukan dengan 

melakukan transaksi pinjam meminjam atau utang piutang, sewa 

menyewa dan upah, jual beli, joint venture dan profit/loss sharing. 

Berbeda dengan ajaran agama manapun, Islam dalam mendistribusikan 

pendapatan dari sektor terkecil dalam lingkungan sosial, yaitu 

lingkungan rumah tangga yang mengenal skala prioritas yang ketat. 

 

b. Keadilan Distribusi Menurut Islam 

Keadilan distribusi dalam Islam atau disebut dengan keadilan 

ekonomi, keadilan sosial atau keadilan distributif ini menuntut bahwa 

semua sumber-sumber ekonomi dan kekayaan harus terdistribusikan di 

antara golongan anggota masyarakat, jurang yang kaya dan yang miskin 

harus terjembatani, dan setiap orang harus dipenuhi kebutuhan 
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dasarnya.40 Islam menjadikan keadilan distribusi sebagai prioritas 

utama dalam pendistribusian pendapatan. Pendistribusian pendapatan 

yang adil haruslah ditafsirkan dalam konteks yang dinamis. Hal ini 

dilakukan agar pemerataan distribusi pada hari ini tidak lebih rendah 

dari hari kemarin. Sebagai aturan pemerataan distribusi dapat 

menaikkan tingkat kesejahteraan di masa yang akan datang.41 

 Wujud dari keadilan distribusi dalam Islam adalah mengalirnya 

saluran-saluran distribusi harta umat Islam melalui berbagai macam 

aktivitas kebaikan. Adapun prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam 

dibangun diatas nilai moral yang mencanangkan kepentingan distribusi 

pendapatan dan kekayaan secara adil. Adil berarti tidak ada yang 

menzalimi orang lain. Suatu negara walaupun pendapatan per kapitanya 

naik dua kali lipat, akan tetapi jika angka pengangguran maupun 

kemiskinan tidak berkurang, dan distribusi pendapatan tidak merata, 

maka negara tersebut belum bisa diyakini telah berhasil melakukan 

pembangunan dengan baik.  

 Beberapa perkara yang menjadi tujuan Islam terkait dengan 

distribusi dan kebajikan adalah sebagai berikut:42 

1. Setiap individu menerima pendapatan sekurang-kurangnya sampai 

tingkat yang mencukupi kehidupan yang layak.  

2. Kekayaan jangan sampai dimiliki oleh segelintir golongan saja. 

                                                           
40 Suryani., & Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 39. 
41 Aravik, Havis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Depok: Kencana.2017), 
139. 
42 Fauzia, Ika Yunia,. & Riyadi A. Kadir. Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Prespektif Maqashid 

al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 157. 
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3. Tidak ada seorang individu pun yang dapat dipakai untuk bekerja 

melebihi kesanggupannya dalam mendapatkan penghasilan. 

4. Pemberi hutang tidak boleh menuntut bunga dari pinjaman yang 

diberikan. 

5. Harga hendaknya adil dan sesuai, tidak terlalu tinggi dan tidak pula 

terlalu rendah dan hendaklah disesuaikan dengan biaya produksi 

yang sesungguhnya. 

 

4. Penduduk  

a. Pengertian Penduduk 

 Pengertian dari kata penduduk ialah warga suatu daerah atau 

negara yang dapat didefinisikan menjadi dua: pertama,  orang yang 

tinggal di daerah tersebut. Kedua, orang yang secara hukum berhak 

tinggal di daerah tersebut, dengan kata lain orang yang mempunyai 

surat resmi utuk tinggal di daerah tersebut.43 Sedangkan menurut UU 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk adalah warga 

Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia.  Jumlah penduduk berarti seluruh orang yang tinggal dan 

menetap pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Jumlah 

penduduk mengalami perubahan pada setiap harinya. Hal itu 

dipengaruhi tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi. Jumlah 

penduduk yang tinggi dapat menguntungkan suatu wilayah apabila 

                                                           
43 Wikipedia, Penduduk. Diakeses pada 21 April 2018 dari https://id.wikipedia.org.  
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diimbangi dengan penyediaan berbagai kebutuhan dan fasilitas seperti 

pendidikan, lapangan kerja, dan kebutuhan lainnya.44  

 Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi jumlah penduduk adalah 

proses-proses vital yaitu: kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan, 

perceraian. Dengan adanya faktor-faktor tersebut jumlah penduduk 

dapat berkurang atau bertambah dengan adanya pertumbuhan, 

pengurangan atau tetapnya jumlah penduduk ini dapat menciptakan 

keseimbangan yang memadai. Hubungan sederhana yang terjalin 

antara faktor-faktor diatas ini merupakan salah satu faktor terpenting. 

 Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penduduk yang berusia produktif, yakni penduduk yang berusia lebih 

dari 15 tahun hingga usia 64 tahun. Penduduk usia produktif adalah 

penduduk usia kerja yang sudah bisa menghasilkan barang dan jasa. 

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil penduduk umur 

10 tahun ke atas sebagai kelompok usia kerja. Akan tetapi sejak tahun 

1998 mulai menggunakan usia 15 tahun ke atas atau lebih tua dari 

batas usia kerja pada periode sebelumnya.45 

 Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok 

penduduk yang belum produktif secara ekonomis, kelompok 

penduduk umur 15-64 tahun sebagai kelompok penduduk yang 

produktif, dan kelompok penduduk umur 64 tahun ke atas sebagai 

kelompok yang tidak lagi produktif. Berbicara tentang penduduk usia 

                                                           
44 Waluyo. Ilmu Pengetahuan Sosial (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 120. 
45 Badan Pusat Statistik, diakses dari https://www.bps.go.id/istilah/index.html pada 18 Juli 

2018. 

https://www.bps.go.id/istilah/index.html
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produktif sangat erat kaitannya dengan tenaga kerja dan angkatan 

kerja, dimana penduduk dengan usia produktif merupakan penduduk 

yang berkontribusi terhadap peningkatan dan penurunan produktivitas 

daerah. Produktivitas tersebut, selanjutnya berimplikasi terhadap 

peningkatan dan penuruan pendapatan pada suatu daerah.  

 

b. Penduduk dalam Prespektif Islam 

Penduduk dalam prespektif Islam dipandang sebagai pemberdaya 

ekonomi daerah tersebut. Penduduk menjadi aspek ekonomi yang 

sangat penting, bahkan dalam ushul fiqh menjadi salah satu dari lima 

aspek yang dilindungi yang terkenal dengan al-umul al-daruriyah li 

al-nas yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini sejalan 

dengan tujuan shari’ah yaitu, hikmah dan kemaslahatan manusia di 

dunia dan di akhirat.  

 Penduduk yang sejatinya adalah manusia yang mendiami suatu 

daerah/negara dalam islam mempunyai kedudukan yang tinggi. 

Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk 

yang paling baik, sesuai tugas yang diberikan Allah kepada seluruh 

manusia yakni sebagai khalifah dalam kehidupan dunia. Manusia 

sebagai khalifah bertugas melaksanakan kekhalifahan dalam kerangka 

pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Di muka bumi, manusia 

diberikan amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan 
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sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk, seperti yang di 

firmankan Allah dalam QS. Al-Hajj [22]: 41,46 

ْعُروِف َونَتَهْوا َعِن الهِذي ََ اَة َوأََمُروا ِِبْل َن ِإْن َمكهنهاُهْم ِف اْْلَْرِض أَقَاُموا الصهََلَة َوآتَتُوا الزهَِ

ْنَكِر ۗ َوَّللِِه َعاِقَبُة اْْلُُمورِ  َُ  اْل

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan 

mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari 

perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala 

urusan.” 

 Menurut M. Umer Chapra dalam Idri (2017),47 terdapat empat 

faktor yang terkait dengan khalifah dalam ekonomi Islam, yaitu 

universal brotherhood (persaudaraan universal), resource are a trust 

(sumber daya alam merupakan amanat), humble life style (gaya hidup 

sederhana), dan human freedom (kemerdekaan manusia). Keempat 

faktor ini merupakan penyangga khalifah sebagai wahana untuk 

mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan kesejahteraan di akhirat.  

 Selain memandang manusia sebagai Khalifah, Islam juga 

memandang manusia sebagai pelaku ekonomi yang hanya dianggap 

“mustakhlif” atau pemegang amanah dari Allah. Oleh sebab itu, 

manusia dalam seluruh peran dan aktivitasnya haruslah mengikuti 

ketentuan syari’at Allah. Manusia sebagai “khalifah” dapat dilihat dari 

tiga prespektif,  

                                                           
46 QS. Al-Hajj [22]: 41 
47 Idri. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi (Jakarta: Kencana, 2017), 28. 



34 
 

 Pertama, dalam konteks sumber daya alam (material), kita harus 

meyakini bahwa Allah adalah pemilik apa yang ada di bumi dan apa 

yang ada di langit. Allah menjadi pemilik tunggal terhadap kekayaan 

semesta. Manusia tidaklah disebut sebagai pemilik, melainkan hanya 

sekedar hamba yang diberi amanah, dimilikkan sesuatu untuk 

selanjutnya dikelola dan diberdayakan petunjuknya. Kedua, dalam 

konteks manusia sebagai makhluk ekonomi, haruslah 

mengorientasikan segala macam aktivitasnya hanya untuk Allah. 

Aktivitas ekonomi yang dimaksudkan sebagai ibadahnya kepada 

Allah. Ketiga, dalam konteks hubungan dan interaksinya kepada 

sesama manusia, aktivitas ekonomi yang dilakukan haruslah dalam 

rangka mensejahterakan manusia. Karena sebagai khalifah Allah, 

manusia diberi tanggungjawab untuk memakmurkan bumi dengan 

segala isinya.48 

 Sebagai khalifah di bumi, setiap manusia diberkahi potensi oleh 

Allah guna mensejahterakan kehidupan di bumi. Islam menganjurkan 

agar manusia memanfaatkan potensi dirinya (Sumber daya Manusia) 

dan potensi alam (Sumber Daya Alam) dalam bekerja. Potensi 

tersebut digunakan semaksimal mungkin  dalam bekerja dan 

membawa kepada keberdayaan ekonomi manusia sehingga menjadi 

kelompok yang kuat, kelompok yang disukai Allah.  

 Mengingat bahwa manusia adalah penggerak dalam 

pembangunan yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, 

                                                           
48 Tarigan, Azhari A. Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci 

dalam Al-Qur’an, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 48-49. 
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mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali 

sumber alam, mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, 

ekonomi dan politik serta meletakkan semuanya dalam satu wadah 

pembangunan.49 Perintah  Allah kepada manusia sebagai pemberdaya 

ekonomi tertulis di dalam QS. Al-Jumu’ah [62]: 10,50   

ثِ  َِ  َ ُُِروا اَّلله ريًا فَِإَذا ُقِضََِت الصهََلُة فَانْتََِشُروا ِف اْْلَْرِض َوابْتََتُغوا ِمْن َفْضِل اَّللِه َواْذ

 َلَعلهُكْم تُتْفِلُحونَ 

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung”. 

5. Pendapatan 

a) Teori Pendapatan  

 Pengertian pendapatan menurut prespektif konvensional adalah 

semua jumlah pendapatan upah, gaji, laba, pembayaran, bunga, sewa, 

dan bentuk penghasilan lainnya yang diterima suatu individu atau 

rumah tangga pada periode waktu tertentu.  pendapatan yang 

diperoleh, selanjutnya dapat digunakan untuk belanja atau kegiatan 

konsumsi.51 Pendapatan dalam ekonomi konvensional bersumber dari 

penjumlahan konsumsi dan tabungan, yang secara matematis ditulis:52  

   Y = C + S 

                                                           
49 Anwar, M. Khoirul. “Ekonomi dalam Prespektif Islam,” Jurnal Islamica, Vol. 3, No. 1 

(September, 2008), 30-31. 
50  QS. Al-Jumu’ah [62]: 10. 
51 Casw, E. Karl. Prinsip-prinsip Ekonomi (Edisi Kedelapan), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2007), 63. 
52 Fauzia, Ika., & Riyadi, Kadir., Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Prespektif Maqashid Al-

Syariah. (Jakarta: Kencana, 2014), 142. 
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 Dimana: Y = pendapatan 

   C = konsumsi 

   S = tabungan 

 Sedangkan pendapatan dalam Islam diartikan sebagai proses 

pencarian reseki. Suatu pendapatan yang bernilai materi haruslah 

dicari dengan cara yang baik melalui bekerja, karena Islam 

mempertimbangkan proses pencarian rezeki harus dilalui dengan 

proses yang halal dan sah. Sebelum akhirnya dibelanjakan untuk suatu 

barang/jasa, dengan cara yang baik pula. Perolehan pendapatan sudah 

diatur dengan jelas dalam Islam, sehingga nantinya berimplikasi pada 

label halal ataupun haram dalam pendapatan tersebut. Terdapat 

banyak dalil dalam Al-Qur’an mengenai kewajiban setiap muslim 

dalam mencarian dan memanfaatkan pendapatan dengan cara yang 

halal.  

b) Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang meliputi semua 

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah 

nilai dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.53 Pendapatan daerah merupakan 

satu dari 3 unsur pembangun APBD suatu daerah.54 Menurut Undang-

undang No. 23 Tahun 2015 Sumber pendapatan daerah terdiri atas 

                                                           
53 Afiah, Nunuy N. Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemeritah 

Daerah, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.  
54 Wulandari, Artha., & Iryanie, Emy. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 9. 
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Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah.55  

Pendapatan daerah dapat menjadi potensi, kesempatan atau juga bisa 

disebut peluang suatu bidang tertentu bagi pemerintah propinsi atau 

pemerintah kabupaten kota. Pendapatan daerah dapat ditingkatkan dan 

menjadi sumber penghasilan dari daerah tersebut, baik yang berasal dari 

sektor perdagangan, industri, pertambangan, pajak atau sektor lain yang 

mungkin pemerintah daerah mengeksploitasi secara baik dan benar 

menurut undang-undang yang berlaku.56 

c) Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Pada Masa Rusulullah  

Pada masa Rusulullah, pemerintahan dan administrasinya dipusatkan 

pada negara, sehingga pengelolaannya langsung dilaksanakan oleh 

negara. Berbeda dengan yang berlaku saat ini, khususnya di Indonesia 

yang sudah diberlakukan otonomi daerah. Kegiatan keuangan negara 

dalam Islam pada masa Rasulullah yang berhubungan dengan 

penerimaan dan pengeluaran negara diatur langsung oleh negara. 

Sumber-sumber penerimaan harta publik (baitul maal) dalam negara 

Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan para khalifah awal mencakup 

zakat, ‘usyr, khums, fai’ jizyah, dan kharj. Lima yang pertama disebutkan 

dalam Al-Qur’an, sedangkan yang keenam merupakan perluasan aplikasi 

dari harta fai’ di dalam negara Islam.57 

                                                           
55 Undang-undang Pemerintah Daerah dan Perubahannya: Dari UU No.23 Tahun 2014, UU 

No.2 Tahun 2015, dan UU No.9 Tahun 2015 (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017), 202. 
56 Rachim, AF, Abd. Barometer Keuangan Negara/Daerah, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 

2015), 45. 
57 Chaundhry, M Sharif. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), 

254. 
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Kesemua pemasukan negara tersebut diadakan dan digunakan oleh 

negara untuk membiayai berbagai pengeluaran terpenting untuk 

menangani berbagai fungsi, di samping juga membuka pintu distribusi 

kekayaan diantara golongan masyarakat miskin dan papa. Berikut ialah 

sumber penerimaan negara beserta penjelasannya,58 

a. Az-Zakat, secara teknis zakat berarti kontribusi wajib, semacam pajak 

yang dipungut dari kaum kaya dan didistribusikan kepada kaum 

miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan. 

Zakat dipungut berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Al-Qur’an 

menyatakan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43,59  

ِِِعنَ  ُعوا َمَع الرها اَة َواْرَِ َُوا الصهََلَة َوآتُوا الزهَِ  َوأَِقَ
Artinya: “dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah 

beserta orang-orang yang rukuk”. 

b. Al-‘Usyr, ‘usyr merupakan pajak produk pertanian. Dasar dari 

pemungutan ‘usyr adalah QS. Al-Baqarah [2]: 267,60  

َُْم َوِمها َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن  بتْ ََ َِ ْْلَْرِضۖ  َوََل اََي أَيتَُّها الهِذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طََِ َباِت َما 

َُوا َأنه اَّللهَ غَ  ُضوا ِفَِه ۚ َواْعَل َِ َُْم ِِبِخِذيِه ِإَله َأْن تُتْغ َْ َُوا اْْلَِبََث ِمْنُه تُتْنِفُقوَن َوَل َه ِنٌّ تَتََ

َدٌ   َحَِ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” 

                                                           
58 Ibid, 255-268. 
59 QS. Al-Baqarah [2]: 43. 
60 QS. Al-Baqarah [2]: 267. 
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c. Al-Khums, merupakan bagian penerimaan negara yang berasal dari 

harta rampasan perang, hasil produk pertambangan ataupun mineral, 

harta tertimbun (rikaz), dan mutiara/ambergris. Dasar pengambilan Al-

khums sebagai penerimaan negara ditetapkan di dalam Al-Qur’an QS. 

Al-Anfal [8]: 41 berikut,61  
ُه َولِلرهُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبٰ َواْلََتََاَمٰى   ََ َُْم ِمْن َشْيٍء َفَأنه َّللِِه ُُخُ َْ َا َغِن َُوا أَّنه َواْعَل

ِبَ َه ِِِن َواْبِن ال ا ََ ََ َُْم ِِبَّللِه َوَما أَنْتزَْلَنا َعَلٰى َعْبِدََن يَتْوَم اْلفُ َواْل َُْم آَمنتْ نتْ ُِ ْرقَاِن يَتْوَم ِل ِإْن 

ُِلِ  َشْيٍء َقِديرٌ  ُ َعَلٰى  َعاِن ۗ َواَّلله َْ  اْلََتَقى اْلَْ

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 

sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, 

Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu 

sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami 

turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di 

hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. 

d. Al-Jizyah, adalah pajak yang dikenakan oleh negara Islam atas 

warganya yang non-muslim sebagai imbalan bagi perlindungan atas 

harta dan nyawa mereka. Jizyah dipungut berdasarkan ketetapan QS. 

At-Taubah [9]: 29,62  

ُ َوَرُسولُُه وَ  ََل قَاتُِلوا الهِذيَن ََل يُتْؤِمُنوَن ِِبَّللِه َوََل ِِبْلََتْوِم اْْلِخِر َوََل ُُيَر ُِموَن َما َحرهَم اَّلله

ََاِغُرونَ ْعطُوا اْلِْْزيََة َعْن يٍَد وَ يَِديُنوَن ِديَن اْلَْقِ  ِمَن الهِذيَن أُوتُوا اْلِكََاَب َحَّتهٰ يتُ  ُهْم   

Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 

dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu 

                                                           
61 QS. Al-Anfal [8]: 41. 
62 QS. At-Taubah [9]: 29. 
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orang-orang) yang diberi Al-Kitab, sampai mereka membayar jizyah 

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. 

e. Al-Fai’, istilah fai’ dalam Al-Qur’an dan sunnah berarti perolehan 

perang dalam bentuk tanah atau upeti atau ganti rugi, yang diperoleh 

dari musuh yang telah menyerah sebelum berperang. Fai’ juga dapat 

diartikan harta orang-orang kafir yang seakan-akan dikembalikan 

kepada kaum Muslimin tanpa peperangan. Perolehan dari fai’ diambil 

oleh negara Islam berdasarkan Al-Qur’an, dalam QS. Al-Hasyr [59]: 6 

berikut,63 

ََ َوَما أَ  َ ُي اٍب َولَِٰكنه اَّلله ا أَْوَجْفَُْم َعَلَِْه ِمْن َخٍَْل َوََل رَِِ ََ ُهْم َف ُ َعَلٰى َرُسوِلِه ِمنتْ لِ  ُُ فَاَء اَّلله

ُِلِ  َشْيٍء َقِديٌر ِ  ُ َعَلٰى   ُرُسَلُه َعَلٰى َمْن َيَشاُءۚ  َواَّلله

Artinya: Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk 

mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak 

pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada 

Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu. 

f. Al-Kharaj, berarti penerimaan pajak, sewa, hasil produksi, pendapatan, 

upah yang diterima dari tanah yang disebut para fuqaha sebagai tanah 

kharaj (tanah milik non-muslim). Kharaj ditarik oleh kaum Muslimin 

awal berdasarkan Al-qur’an. Dari penafsiran QS. Al-Hasyr [59]: 7-10. 

Penarikan kharaj dijumpai dalam praktik Nabi yang memberikan tanah 

taklukan Khaibar kepada orang-orang Yahudi (yang semula pemilik 

                                                           
63 QS. Al-Hasyr [59]: 6. 
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tanah tersebut) dengan perjanjian bahwa mereka akan membayar 

setengah dari hasil pertanian itu kepada negara. 

g. Sumber-sumber lain yang memberi sumbangan besar terhadap kas 

negara Islam dahulu ialah, pajak impor bagi semua barang dagangan, 

pendapatan dari domain publik atau tanah yang dimiliki oleh baitulmal, 

pendapatan dari harta wakaf, dan sumber-sumber kecil lainnya 

(pendapatan dari hutan, harta milik orang zimi yang memberontak, 

harta orang murtad yang disita negara, tanah milik seorang yang 

meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya, dan barang-barang 

yang ditemukan di jalan raya jika tidak ada yang mengaku 

memilikinya). 

Segala pendapatan-pendapatan negara yang diperoleh pada masa 

kepemimpinan Rasulullah dipergunakan untuk berbagai pengeluaran 

negara, akan tetapi catatan secara rinci tidak tersedia. Akan tetapi, hal ini 

tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa system keuangan pada masa 

Rasulullah tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah senantiasa 

memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang sudah 

terlatih mengumpulkan zakat. Pada banyak kasus, ia menyerahkan 

pencatatan penerimaan zakat pada masing-masing petugas. Setiap 

perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah dan 

setiap hadiah yang diterima para pengumpul zakat akan disita. 
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Pengeluaran Negara pada masa pemerintahan Rasulullah Saw., digunakan 

untuk hal-hal berikut:64 

Tabel 2. Sumber-sumber Pengeluaran Negara pada Masa 

Pemerintahan Rasulullah Saw. 

Primer Sekunder 

 Biaya pertahanan seperti 

persenjataan, unta, dan 

persediaan. 

 Penyaluran zakat dan ushr 

kepada yang berhak 

menerimanya menurut 

ketentuan Al-Qur’an, termasuk 

para pemungut zakat 

 Pembayaran gaji untuk wali, 

qadi, guru, imam, muadzin, dan 

pejabat lainnya. 

 Pembayaran utang Negara dan 

pembayaran upah para 

sukarelawan 

 Bantuan untuk musafir  

  Bantuan untuk orang yang 

belajar agama di Madinah. 

 Hiburan untuk para delegasi 

keagamaan. 

 Hadiah untuk pemerintah 

Negara lain. 

 Hadiah untuk para utusan suku 

dan Negara, serta biaya 

perjalanan mereka 

 Pembayaran untuk pembebasan 

kaum muslim yang menjadi 

budak. 

 Pembayaran utang orang yang 

meninggal dalam keadaan 

miskin. 

 Pembayaran tunjangan untuk 

orang miskin. 

 Tunjangan untuk sanak saudara 

Rasulullah. 

 Pengeluaran rumah tangga 

Rasulullah (hanya sejumlah 

kecil, 80 butir kurma dan 80 

butir gandum untuk setiap 

istrinya). 

                                                           
64 Karim, Adiwarman. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

51. 
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 Persediaan darurat. 

Rasulullah merupakan kepala Negara pertama yang menerapkan 

konsep baru di bidang keuangan Negara pada abad ketujuh, yakni semua 

hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlenih dahulu dan 

kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Negara. Status harta hasil 

pengumpulan itu adalah hak milik Negara dan bukan milik individu. 

Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu pemimpin Negara dan para 

pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi 

kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan tersebut disebut Baitul Mal 

(rumah harta) atau bendahara Negara. Pada masa pemerintahan 

Rasulullah, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu 

digunakan sebagai kantor pusat Negara yang sekaligus berfungsi sebagai 

tempat tinggal Rasulullah. Harta yang merupakan sumber pendapatan 

Negara disimpan di masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian 

didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikitpun.  

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan  

  Pertambahan jumlah penduduk yang cepat dari waktu ke waktu 

cenderung berdampak positif terhadap penduduk miskin, terutama yang 

paling miskin; mereka yang tidak mempunyai lahan atau alat produksi 

sendiri biasanya merupakan korban pertama dari langkah-langkah 

penghematan anggaran pemerintah (misalnya saja, ketika pemerintah 

terpaksa membatasi dana atau program-program kesehatan dan 
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pendidikan). Jika penduduk-penduduk miskin tersebut memiliki keluarga 

dengan banyak anggota, maka memburuknya kemiskinan mereka dengan 

sendirinya akan diikuti dengan memburuknya ketimpangan pendapatan 

atau kesejahteraan.65 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rosa, dan Sovita (2016), bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dimana kenaikan 

dan penurunan jumlah penduduk akan mengakibatkan kenaikan dan 

penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.  

2. Hubungan Pendapatan Daerah dengan Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan  

Hubungan pendapatan daerah dengan ketimpangan secara sederhana 

dapat dijelaskan bahwa, pembagian pendapatan daerah yang sama 

menunjukkan keadilan, dan pembagian yang tidak sesuai maka 

menunjukkan ketidakadilan. Apabila pendapatan daerah tinggi dan 

pembagian merata, dikatakan masyarakat tersebut sudah menikmati 

keadaan perekonomian yang adil dan makmur. Sedangkan, pembagian 

pendapatan yang tidak sama atau kurang merata sering disebut dengan 

istilah “income gap”, yaitu jurang pemisah antara yang kaya 

(pendapatan tinggi) dan yang miskin (pendapatan rendah). Apabila 

“income gap” makin besar, sering terjadi kekacauan atau paling tidak 

menimbulkan rasa tidak puas masyarakat, yang kadang-kadang 

menjurus pada pemberontakan.66 Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

                                                           
65 Todaro, Michael P, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 2000), 

350. 
66 Ibid, 75. 
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dilakukan oleh Putri dan Natha pada tahun 2014, yang dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (salah satu 

unsur pendapatan daerah) berpengaruh positif terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan.  

Pendapatan daerah merupakan satu dari 3 unsur Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya meliputi, Pendapatan Daerah; 

Belanja Daerah; dan Pembiayaan Daerah. Sumber pendapatan dan 

pendanaan dalam APBD dapat dialokasikan untuk mendanai 

pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bentuk program dan 

kegiatan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik, penciptaan 

lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas 

lingkungan, pertumbuhan ekonomi daerah. Esensi dari diberlakukannya 

desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk mengurangi ketimpangan 

dan/atau kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta 

mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah.67  

3. Hubungan Jumlah Penduduk dan Pendapatan Daerah dengan 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan  

Pada dasarnya, pendapatan yang diperoleh daerah bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan 

Daerah yang sah.68 Pendapatan Asli Daerah tersebut dihimpun dari 

penduduk yang berada di wilayahnya, dalam bentuk pajak, retribusi, 

maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Apabila jumlah penduduk 

                                                           
67 Karianga, Hendra Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Derah di Era Otonomi Daerah: 

Prespektif Hukuk dan Politik, (Depok: Kencana, 2017), 10-11. 
68  Undang-undang Pemerintah Daerah dan Perubahannya: Dari UU No.23 Tahun 2014, UU 

No.2 Tahun 2015, dan UU No.9 Tahun 2015 (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017), 202. 
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produkif yang berfungsi sebagai subjek ekonomi yang selanjutnya 

diharapkan mampu memacu produktifitas pada suatu daerah semakin 

meningkat, maka dengan bigitu akan berpengaruh terhadap peningkatan 

dan penurunan pendapatan daerah yang diperoleh. Meningkatnya 

pendapatan ini secara otomatis akan memberi dampak terhadap 

penurunan ketimpangan ditribusi pendapatan, mengingat alokasi 

pendapatan daerah digunakan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan 

yang terjadi yang nantinya akan diditribusikan kembali kepada penduduk 

dalam bentuk fasilitas kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan 

bantuan-bantuan khusus bagi penduduk miskin, guna mengurangi tingkat 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah merupakan suatu kesimpulan sementara yang belum 

final; suatu jawaban sementara; suatu dugaan sementara, yang merupakan 

konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan 

dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut perlu dibuktikan secara 

ilmiah.69 Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H0:  Jumlah penduduk diduga tidak berpegaruh terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Malang pada tahun 2002-2016. 

H1:  Jumlah penduduk diduga berpegaruh terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Malang pada tahun 2002-2016. 

                                                           
69 Yusuf, Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Kencana, 2017), 131. 
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H0:  Pendapatan daerah diduga tidak berpegaruh terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Malang pada tahun 2002-2016. 

H2: Pendapatan daerah diduga berpengaruh terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Malang pada tahun 2002-2016. 

H3: Jumlah penduduk dan pendapatan daerah diduga berpengaruh 

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Malang 

pada tahun 2002-2016. 
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E. Kerangka Pikir 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Aspek: 

Penduduk 

 

Indikasi 1: 

Ledakan penduduk 

usia produktif 

tanpa diimbangi 

lapangan 

pekerjaan, fasilitas 

kesehatan dan 

pendidikan yang 

memadai 

Ho: 

Jumlah penduduk 

dan pendapatan 

tidak berpengaruh 

terhadap 

ketimpangan 

𝐇𝟏: 

Jumlah Penduduk 

berpengaruh 

terhadap 

ketimpangan 

 

Hasil 

Analisis 

Aspek: 

Pendapatan 

Daerah 

 

Indikasi 2: 

Tidak 

maksimalnya 

Pendistribusian 

dan 

penghimpunan  

pendapatan  
 

𝐇𝟐: 

Pendapatan Daerah 

berpengaruh 

terhadap 

ketimpangan 

 

Alat: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Masalah: 
Ketimpangan 

Distribusi 
Pendapatan 

Terdapat 

kertimpangan 

distribusi 

pendapatan yang 

timbul di 

Kabupaten 

Malang, salah 

satunya disesabkan 

oleh jumlah 

penduduk dan 

pendapatan daerah. 

 

𝐇𝟑: 

Jumlah  penduduk 

dan pendapatan 

berpengaruh 

terhadap 

ketimpangan 


