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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Data kesenjangan pendapatan Indonesia 

Menurut para ahli kesenjangan merupakan suatu fenomena dimana 

dalam suatu wilayah terjadi ketidakserataan dalam masalah kekeyaan, barang 

atau jasa, hukum, imbalan dan kesempatan pada setiap individu. Di Indonesia 

masalah kesenjangan merupakan salah satu masalah negara yang perlu 

mendapatkan penanganan khusus.  Ada banyak hal yang melatarbelakangi 

terjadinya kesenjangan pendapatan di Indonesia diantaranya yaitu perbedaan 

sumberdaya alam dalam setiap wilayah, letak dan kondisi geografis, 

kebijakan pemerintah, globalisasi serta factor demografis. sumberdaya alam 

yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat beragam macamnya, namun tak 

semua daerah memiliki potensi sumberdaya alam yang besar sehingga 

menjadikan timbulnya ketimpangan antar wilayah. Selain itu factor 

globalisasi yang sangat cepat masuk dalam negara Indonesia menjadikan 

beberapa kalangan masyarakat menjadi kesulitan dalam mengejar kemajuan 

zaman karena tidak semua masyarakat Indonesia faham akan era hidup 

modern. Alasan ini diperkuat dengan data survei social ekonomi nasional 

BPS 2018 yang mengatakan bahwa 3,29 juta masyarakat Indonesia 

mengalami buta huruf. Adapun dampak dari terjadinya kesenjangan 

pendapatan   yaitu kemiskinan dan pengangguran dimana-mana,  target pasar
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domestic tidak jelas, tenaga kerja yang kompeten sulit ditemukan dan angka 

kriminalitas menjadi tinggi.  Wakil presiden Jusuf Kala dalam pidatonya pada 

tanggal 09 oktober 2019 mengatakan bahwa kesenjangan di ibu kota Jakarta 

adalah yang tertinggi. Dalam hal ini tingkat kriminalitas di Ibu kota Jakarta 

juga mendapat peringkat no 1 di Indonesia dimana jumlah kejahatan yang 

dilaporkan di polda sebanyak 34.655 kasus. Wakil presiden Jusuf Kala 

mengatakan kesenjangan di DKI Jakarta tertingi ditandai dengan adanya 

perumahan mewah dan perumahan kumuh dalam satu wilayah yang 

berdampingan. 

Untuk mengukur kesenjangan suatu wilayah atau negara kita bisa 

menggunakan nilai gini ratio atau cara perhitungan dengan model 

perhitungan yang digunakan oleh bank dunia. Data kesenjangan negara 

Indonesia di tahun 2019 yang di ukur dengan gini ratio menunjukkan angka 

0,380 dimana angka ini tergolong ketimpangan sedang. Indonesia mengukur 

nilai kesenjangan dengan waktu persemester, dimana setiap semesternya 

disajikan data ketimpangan desa dan ketimpangan di kota.  

Nilai kesenjangan ini di peroleh dari pengukuran data pengeluaran 

melalui survei social ekonomi nasional (SUSENAS) yang dijadikan proyeksi 

pendapatan. BPS menjelaskan cara mengukur kesenjangan di Indonesia yaitu 

dengan menggunkan data pengeluaran, karena untuk mendapatkan data 

pendapatan sangat sulit diperoleh. Hal ini disampaikan di dalam buku laporan 

bulanan social ekonomi tahun 2019. Untuk ukuran dalam menentukan nilai 
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ketimpangan, BPS menggunakan gini ratio dan presentase penduduk yang 

pendapatnnya dibawah 40% atau biasa di sebuat dengan ukuran bank dunia. 

Dikutip dari berita CNBC Indonesia, mentri Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN) mengatakan bahwa kesenjangan di negara 

Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini dilihat dari kontribusi pulau jawa 

sebagai penyumbang angka pendapatan nasional terbesar yaitu 55% pada 

tahun 2001. Pada tahun 2018 angka ini nilai ini meningkat sebesar 58% yang 

berarti 42% dari pendapatan nasional Indonesia berasal dari luar pulau jawa. 

Jika ditelaah lagi, hal ini sangat tidak berimbang. Karena penyebaran 

penyumbang pendapatan nasional cenderung tidak merata dalam setiap 

wilayahnya. Dalam hal ini pulau Jawa menyumbang pendapatan nasional 

sebesar 55%, dimana pendapatan tersebut merupakan hasil dari usaha 

industry pengolahan padat karya, manufaktur dan jasa. Sedangkan daerah lain 

yang berada di luar pulau Jawa menjadikan sumber daya alam (SDA) sebagai 

tumpuan utama dalam penyumbang pendapatan nasional.  

Bank dunia mengatakan bahwa ada empat hal yang menjadi penyebab 

ketimpangan di negara Indonesia. Diantaranya yaitu pertama, ketimpangan 

peluang, ketimpangan peluang yang dimaksud di sini yaitu sebuah 

kesempatan yang dapat di miliki seseorang untuk merasakan hal yang sama 

dalam pendidikan, lingkungan dimana dia dilahirkan, pendidikan orang tua 

yang dapat membangun kualitas diri mereka. Kedua, ketimpangan pasar 

tenaga kerja, dimana jika karyawan memiliki skill yang tinggi akan 

mendapatkan gaji yang tinggi, hal ini berbanding terbalik dengan karyawan 
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yang hanya memiliki skill pas-pasan sehingga hal tersebut akan 

mempengaruhi karyawan yang memiliki skill pas-pasan untuk 

mengembangkan skillnya. Ketiga, ketimpangan dalam menghadapi 

goncangan, entah itu goncangan krisis, bencana alam, perubahan peraturan 

pemerintah ataupun hal-hal lain yang dapat menurunkan pendapatan mereka. 

Keempat, konsentrasi kekayaan atau bisa dibilang dimana masyarakat kaya 

pemegang asset keuangan ataupun property akan menjadi boomerang sebagai 

pendorong ketimpangan di masa yang akan datang.   

Masalah kesenjangan tidak serta merta dapat diatasi dengan hanya 

melakukan satu tindakan dari satu pihak semata. Tingginya angka 

ketimpangan dalam masyarakat biasanya disebabkan oleh pertama, 

ketimpangan dalam kerja keras, atau talent dari individu serta usaha. Kedua, 

ketimpangan dalam hal kesempatan ketiga, kebijakan pemerintah. Lembaga 

pemerintahan maupun lembaga non pemerintahanpun harus bersinergi 

membentuk suatu system aturan dalam melaksanakan kebijakan yang akan 

dilakukan. Hadirnya bank Indonesia yang merupakan lembaga independen 

negara memiliki peran penting dalam pengaturan perekonomian. Kebijakan 

yang diambilpun bersifat konsultatif terhadap pemerintah, karena hal tersebut 

berhubungan dengan pengaturan perekonomian negara entah dalam 

melakukan kebijakan moneter maupun kebijakan fiscal.  

Secara tidak langsung peran bank Indonesia terhadap ketimpangan 

sangatlah besar. Upaya yang dilakukan bank Indonesia dalam menekan angka 

ketimpangan yaitu dengan melakukan kebijakan moneter, makroprudensial, 
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system pembayaran serta pengedaran uang. Walaupun kebijakan-kebijakan 

yang dilakukan tidak secara langsung dapat mengatasi ketimpangan yang 

terjadi, namun dengan adanya kebijakan – kebijakan tersebut akan 

mempengaruhi laju perekonomian dan secara tidak langsung akan 

memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat yang diharapkan 

dapat membawa pada kesejahtraan masyarakat dan penurunan tingkat 

ketimpangan yang terjadi di masyarakat.  

Kementrian PPN/Bapenas yang bertugas untuk merencanakan 

pembangunan nasional membentuk strategi kerja dalam menurunkan angka 

ketimpangan. Strategi yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas 

layanan public seperti perbaikan sanitasi hingga penyediaan air bersih. 

Strategi yang kedua yaitu dengan menurunkan angka kemiskinan, dimana 

pemerintah membentuk Program Keluarga Harapan (PKH) agar stabilitas 

harga pangan dan subsidi dapat tepat sasaran. Untuk strategi ketiga yaitu 

dengan mengatasi masalah pengangguran dimana program yang dijalankan 

yaitu dengan menyerap tenaga kerja lulusan SMK, kemitraan antar industry 

serta pendidikan. Dan strategi ke empat yang dilakukan pemerintah yaitu 

dengan menurunkan ketimpangan kekayaan, dimana program yang dilakukan 

oleh pemerintah yaitu dengan menarik pajak yang lebih masih, memberikan 

kredit untuk UMKM serta melakukan program afirmasi yang efektif. Dan 

strategi kelima yang dilakukan pemerintah yaitu dengan penguatan industry 

kecil, melakukan penegelolaan perhutanan social secara lebih efektif serta 

reforma agraria. Untuk mengetahui bagaimana keadaan kesenjangan yang 
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terjadi di Indonesia, berikut akan kami sajikan tabel kesenjangan negara 

Indonesia pertahun: 

Grafik.4.1 

Kesenjangan Negara Indonesia 

 

 

 

Dari tahun 2013-2019 tingkat kesenjangan di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa strategi yang 

dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan membuahkan 

hasil yang cukup menggembirakan. Dalam setiap tahunnya nilai gini rasio 

semakin mengecil, walaupun penurunannya cenderung tidak langsung dan 

sekaligus namun pada tahun 2019 nilai kesenjangan sebesar 0,380 cukup 

baik. Hal ini juga berindikasi bahwa pemerataan pendapatan semakain 

membaik. 

2. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia 

Menurut BPS ekonomi dunia mengalami kenaikan pada tahun 2017 

setelah mengalami perlambatan pada tahun 2015. Namun pada semester 

2010
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2014

2016

2018

2020

0,380 0,384 0,391 0,394 0,402 0,406 0,413

Total

Total
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kedua di tahun 2018 ekonomi dunia kembali melambat akibat perang dagang 

antara China dan Amerika Serikat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya terjadi di negara maju, tapi terjadi di negara berkembang juga. 

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance 

(INDEF) Imaduddin Abdullah berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi 

yang terjadidi negara Indonesia tidak pernah dirasakan oleh masyarakat 

khususnya kalangan petani dan nelayan. Penyebab utamanya yaitu karena 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung tidak berkualitas yang 

menyebabkan kalang petani dan nelayan tidak merasakan dapak dari 

pertumbuhan ekonomi. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data pendapatan yang di himpun 

dari sektor-sektor perekonomian yang dimiliki negara.  

Negara Indonesia memiliki 17 sektor utama dan setiap sector lapangan 

usaha memiliki sumber pendapatan yang bermacam-macam berikut ulasan 

mengenai sumber pendapatan pada setiap sector lapangan usaha 

a. pertanian, kehutanan dan perikanan 

1) pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian yang terdiri dari: 

tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, 

peternakan, jasa pertanian dan perburuan. 

2) Kehutanan dan penebangan kayu: gelondongan kayu hutan rimba dan 

budidaya, kayu bakar, rotan, bambu, dll. 

3) Perikanan: ikan, crustacean, Mollusca, rumput laut, dan hasil laut dari 

tambak, karamba, jaring apung, kolam dan sawah.  
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b. pertambangan dan penggalian. 

1) pertambangan minyak, gas, dan panas bumi. 

2) pertambangan batubara dan lignit. 

3) pertambangan bijih logam. 

4) pertambangan dan penggalian lainnya. 

c. industry pengolahan. 

1) industry pengolahan batubara dan pengilangan minyak dan gas bumi. 

2) industry makanan dan minuman. 

3) industry pengolahan tembakau. 

4) industry tekstil dan pakaian jadi. 

5) industry kulit, barang dari kulit, dan alas kaki. 

6) industry kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman. 

7) industry kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi 

media rekam. 

8) industry kimia, farmasi, dan obat tradisional. 

9) industry karet, barang dari karet, dan plastic. 

10) industry barang galian bukan logam. 

11) industry logam dasar. 

12) industry barang logam, komuter, barang elektronik, optic, dan 

peralatan listrik. 

13) industry mesin dan perlengkapan. 

14) industry alat angkut. 

15) industry furniture. 
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16) industry pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin 

dan peralatan. 

d. pengadaan listrik dan gas. 

1) ketenagalistrikan. 

2) pengadaan gas dan produksi es. 

e. pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang. 

1) kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan 

pengelolaan limbah sampah padat atau bukan. 

f. konstruksi 

1) kontruksi sipil = jalan tol, jembatan, landasan pesawat, rel, jembatan 

kereta, trowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigrasi, 

terminal, stasiun dll. 

2) konstruksi gedung bukan tempat tinggal. 

3) kontruksi gedung tempat tinggal. 

g. perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. 

1) perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. 

2) perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor. 

h. transportasi dan pergudangan. 

1) angkutan rel. 

2) angkutan darat. 

3) angkutan laut. 

4) angkutan sungai, danau dan penyebrangan. 

5) angkutan udara. 
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6) pergudangan dan jasa penunjang angkutan. 

i. penyediaan akomoasi dan makan minum. 

1) penyediaan akomodasi. 

2) penyediaan makan dan minum. 

j. informasi dan komunikasi. 

1) industry penerbitan. 

2) industry produksi gambar bergerak. 

3) industry penyiaran dan pemograman. 

4) industry telekomunikasi. 

k. jasa keuangan dan asuransi. 

1) jasa perantara keuangan. 

2) asuransi dan dana pension. 

3) jasa keuangan lainnya. 

4) jasa penunjang keuangan. 

l. real estat. 

1) penjualan atau pembalian real estet. 

2) penyewaan real estet. 

3) penyediaan jasa real estet. 

m.  jasa perusahaan. 

1) Jasa hokum. 

2) Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa. 

3) Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis lainnya. 

4) Periklanan. 
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5) Jasa persewaan dan sewa guna usaha tenpa hak opsi mesin dan 

peralatan konstruksi dan teknik sipil. 

6) Jasa penyaluran tenaga kerja. 

7) Jasa kebersihan umum bangunan. 

n. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan social wajib. 

1) Perpajakan. 

2) Pertahanan negara. 

3) Keamana dan keselamatan negara. 

4) Pelayanan imigrasi. 

5) Hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah. 

6) Dll. 

o. Jasa pendidikan. 

1) Pendidikan dasar. 

2) Pendidikan menengah. 

3) Pendidikan tinggi. 

4) Dan pendidikan lain (pendidikan non formal). 

p. Jasa kesehatan dan kegiatan social. 

1) Jasa rumah sakit. 

2) Jasa klinik. 

3) Jasa rumah sakit lainnya. 

4) Praktik dokter. 

5) Jasa pelayana kesehatan tradisional. 

6) Jasa angkutan khusus orang sakit. 
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7) Jasa kesehatan hewan. 

q. Jasa lainnya. 

1) Kesenian, hiburan dan rekreasi. 

2) Kegiatan jasa lainnya. 

Dari seluruh sector usaha yang ada di atas PDB di bentuk dan disajikan 

dalam dua konsep harga, yaitu konsep harga berlaku dan konsep harga 

konstan. Pemerintah juga melakukan tiga pendekatan dalam melakukan 

penyusunan PDB yaitu dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran 

dan pendekatan pendapatan. Dengan mengetahui jumlah PDB negara maka 

pemerintah dpat mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi. Berikut data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode delapan tahun 

terahir: 

Grafik 4.2 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 
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Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 dapat dipertahankan dinilai 

yang cukup tinggi walaupun perekonomian dunia melemah dan dipenuhi oleh 

ketidakpastian. Hal ini di tunjang oleh kondisi ekonomi makro setra system 

keuangan yang kondusif membuat sector rumah tangga dan sector usaha 

berkembang lebih baik. Sehinga permintaan domestic dapat menguat 

walaupun kegiatan exspor melemah akibat krisis. Pakar ekonomi Indonesia 

mengalisa bahwa pada tahun berikutnya permintaan domestic menjadi 

penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di angka 5,6. 

Hal ini terjadi lantaran rasio exspor menurun menjadi 23,7% dimana pada 

tahun sebelumnya sebesar 26,4%. Exspor komoditas primer menurun akibat 

dari melemahnya pertumbuhan ekonomi negra china dan india yang 

merupakan pasar bagi barang komoditi primer yang di exspor oleh negara 

Indonesia. Selain itu membaiknya perekonomian amerika serikat mendorong 

untuk melakukan pengurangan pada stimulus moneter sehingga likuiditas ke 

negara Indonesia berkurang yang menyebabkan neraca pembayaran 

Indonesia tidak berimbang.   

Pada tahun 2014 perekonomian Indonesia kembali menurun. 

Pertumbuhan perekonomian Indonesia hanya sebesar 5, 0%. Hal ini karena 

harga komoditas dunia terus melemah yang diiringi dengan permintaan yang 

belum kuat dari negara china. Selain itu, permasalah structural menjadi salah 

satu permasalahan berat yang terjadi. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh 

negara Indonesia cenderung didominasi oleh sumber daya alam. Dimana 
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ketika harga komoditas dunia melemah hal tersebut akan melemahkan harga 

komoditas yang di ekspor oleh Indonesia. Berbeda ketika kita melakukan 

ekspor barang olahan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi harga exspor 

yang akan kita lakukan.  

Pada tahun 2015 perekonomian Indonesia kembali menurun dimana 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9. Ketergantungan impor yang 

tinggi, ekonomi berbasis komoditas dan pasar keuangan yang dangkal 

menjadi salah satu pemicu hal ini. Dari kompleksitas permasalahan yang 

terjadi perlu adanya kebijakan yang yang bersinergi kuat antar pemangku 

kebijakan.  

Namun pada tahun 2016 perekonomian Indonesia kembali meningkat 

dimana ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 5,03%. Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia membaik diiringi dengan tingkat inflasi yang rendah yaitu sebesar 

3,07%. Nilai tukar yang mulai membaik, permintaan agregat yang terkelola 

baik, serta ekspetasi inflasi yang menurun menjadi pendorong nilai inflasi 

pada tahun 2016 pada tingkat yang rendah. Selain itu pertumbuhan ekonomi 

Indonesia ditunjang dengan stabilitas ekonomi yang terjagn. Hal ini ditandai 

dengan defisit transaksi yang menurun, nilai tukar rupiah yang terkendali, 

serta stabilitas system keuangan terjaga di nilai sitematik yang rendah. 

Pada tahun 2017 ekonomi Indonesia menguat dimana pertumbuhan 

ekonominya sebesar 5,07%. Hai ini didorong dengan pemulihan ekonomi 

dunia yang bersifat gradual. Perekonomian yang tumbuh kearah positif ini di 

topang oleh ekonomi dunia yang kondusif, stabilitas perekonomian domestic 
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yang terus berjalan sesuai target, serta perilaku pelaku ekonomi yang baik. 

Bauran kebijakan pemerintah, bank Indonesia, serta otoritas yang terkait 

dalam upaya percepatan pemulihan perekonomian Indonesia sangat 

berpengaruh terhadap stabilitas perekonomin yang ada. Penyempurnaan 

kebijakan yang kompleks akan mendorong stabilnya makroekonomi dan 

system keuangan yang berkelanjutan. 

Perekonomian Indonesia tahun 2018 tetap kuat, dimana pertumbuhan 

ekonominya sebesar 5, 17%. Hal ini didorong dengan naiknya nilai konsumsi 

rumah tangga dimana tahaun 2017 konsumsi rumah tangga sebesar 4,49 

sedangkan pada tahun 2018 konsumsi rumah tangga naik menjadi 5,05. Selain 

itu inflasi yang menurun pada angka 3,13% manjadi salah satu indicator tetap 

kuatnya perekonomian tahun 2018. Daya tahan perekonomia Indonesia yang 

baik ditengah ketidakpastian ekonomi dunia yang tinggi mendorong 

perekonomian Indonesia tetap solid. 

Pada tahun 2019 perekonomian Indonesia mengalami penurunan, 

dimana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02. Penurunan 

perekonomian Indonesia pada tahun 2019 disebabkan oleh wabah covid-19 

yang menyerang dunia hingga melemahkan segala kegiatan perekonomian 

negara di dunia termasuk Indonesia. Ekonomi global pada tahun 2019 

melambat menjadi 2,9%. Hal ini terjadi akibat menurunnya perdagangan dan 

harga komoditas di pasar dunia. Selain itu ketidakpastian pada pasar 

keuangan global menjadikan aliran modal pada negara berkembang menjadi 

berkurang. Sehingga hal ini memicu penurunan perekonomian dunia. 
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 5% menjadikan negara 

Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang. Karena, kriteria sebuah 

negara dikategorikan sebgai negara maju yaitu ketika pertumbuhan 

ekonominya berkisar 6 sampai 7 persen pada setiap tahunnya.78 Untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 5% maka negara Indonesia 

memfokuskan kinerjanya pada sector industri pengolahan. Namun, 

menurunya sector industry pengolahan menyebabkan perekonomian 

Indonesia menghadapi banyak tantangan sehingga menjadikan PDB 

diestimasi tidak dapat naik karena kontribusi dari sector pengolahan menurun 

dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. 

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia diambil dari badan pusat 

satatistik. Data pertumbuhan ekonomi ini merupakan perhitungan 

perekonomian produk domestic bruto atas dasar harga berlaku. Pertumbuhan 

perekonomian Indonesia yang cenderung fluktuatif merupakan tantangan 

bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang efektif guna meningkatkan 

perekonomian negara.  

3. Data penyaluran ZISWAF di Indonesia 

Dalam syariat agama islam ekonomi merupakan sebuah system islam 

yang bersifat universal.79 Dalam islam keseimbangan dalam urusan dunia dan 

akhirat sangat di utamakan. Sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan 

 
78 Sofaria Ayuni dkk, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019, (Jakarta: BPS-RI, 

2020), hlm 39 

79 Rozalinda, Ekonomi Islam…, Hal. 40 
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tidak hanya mengedepankan urusan dunia semata, namun juga 

mengedepankan urusan akhirat. Kehidupan dunia sangat erat hubungannya 

dengan perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seseorang 

harus melakukan kegiatan ekonomi. Kesulitan dalam melakukan kegiatan 

ekonomi merupakan tantangan bagi umat muslim untuk terus memegang 

teguh syariat agama islam untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi yang 

dapat membawa pada keburukan atau hal yang dilarang oleh agama. Selain 

itu dalam agama islam di katakana bahwa dalam harta yang kita miliki ada 

hak orang lain yang harus diberikan. Maka dalam agama islam mengeluarkan 

sebagian harta yang kita punya untuk orang yang lebih membutuhkan 

hukumnya adalah wajib.  

Dalam melakukan penghimpunan harta masyarakat muslim, 

pemerintah membentuk badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola 

harta tersebut. Hal ini dilakukan agar harta yang terkumpul dapat terdistribusi 

secara optimal dan tepat sasaran. Peraturan tentang zakat ini telah tertulis 

dalam undang-uadang No 23 Tahun 2011 dimana didalamnya tertulis bahwa 

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara 

nasional dan untuk LAZ bertugas untuk membantu dalam pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Perkembangan pengelolaan ZISWAF di Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat. Daerah-daerah terpencil juga telah 

terorganisir dengan baik, sehingga dalam melaksanakan program-program 

yang telah direncanakan dapat terlaksanakan dengan baik. Namun, 
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pengumpulan dana zakat yang ada masih jauh dari potensi zakat yang telah 

diprediksikan. Dari laporan outlook zakat 2019 dikatakan bahwa potensi 

zakat yang ada di Indonesia sebesar 462 triliun rupiah pada tahun 2017, 

namun hanya terkumpul sebesar 6,2 triliun. Nilai penghimpunan ZISWAF ini 

terbilang sangat kecil, mengingat potensi yang sebesar itu haya terkumpul 

sebanyak 1,3% saja.  Beberapa penelitian mengatakan bahwa potensi zakat 

belum terkumpul dengan optimal karena minimnya kepercayaan masyarakat 

terhadap badan penghipun harta zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh ini. Selain 

itu pihak BAZNAS mengatakan bahwa potensi zakat belum terhimpun 

dengan optimal karena minimnya literasi atau pengetahuan mengenai zakat, 

baik pengetahuan zakat secara umum ataupun pengetahuan zakat mengenai 

pembenyaran zakat melalui lembaga amil zakat resmi.    

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di dapatkan 

dari badan pusat statistic dan BAZNAS.  Data penyaluran dana ZISWAF ini 

merupakan acuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana ZISWAF 

yang dialokasikan untuk kemaslahatan umat. Berikut data penyaluran 

ZISWAF di Indonesia. 

Tabel 4.1 

Data penyaluran dan penghimpunan ZISWAF Indonesia periode  

2015-2019 

No  Tahun Penyaluran  Penghimpunan ACR 

1 2015 2,249,160,791,526 3,650,369,012,964 61,6% 

2 2016 2,931,210,110,610 5,017,293,126,950 58.42% 

3 2017 4,860,155,324,445 6,224,371,269,471 78,08% 

4 2018 6,800,139,133,196 8,117,597,683,267 83,77% 
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5 2019 8,688,221,234,354 10,227,943,806,555 84,95% 

Sumber: Statistik zakat nasional diolah kembali 

Dari data penyaluran ZISWAF ini dapat diketahui bahwa pada setiap 

tahunnya penyaluran dana ZISWAF semakin banyak. Dengan pengelolaan 

yang benar, hal ini tentunya akan menambah angka kemaslahatan 

masyarakat. Dalam mengukur seberapa baik dana zakat yang terkumpul dapat 

tersalurkan BAZNAS menggunakan skala ACR (allocation to collection 

ration) dalam menghitunggnya.80 Adupun skala dari ACR ini sendiri yaitu 

sebagai berikut: 

a.  > 90 %  = sangat efektif 

b.  70 - 89 % = efektif 

c. 50 -69 % = cukup efektif 

d. 20 – 49 % = di bawah ekspektasi 

e. 20 %  = tidak efektif 

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa efekktifitas penyaluran dana 

ZISWAF pada setiap tahunnya bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 nilai dari 

penyaluran ZISWAF cukup efektif. Pada tahun 2016 nilai ACR ZISWAF 

cukup efektif, namun dalam hal ini presentase nilai ACR cendurung menurun 

yaitu sebesar 58,42% dimana pada tahun sebelumnya nilai ACR sebesar 

61,6%. Pada tahun 2017 nilai ACR meningkat, hal ini terus berlanjut hingga 

 
80 Pusat Kajian Starategis BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2019, (Jakarta: Sub Devisi 

Pelaporan, 2020), Hal 50 
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tahun 2019. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyaluran dana ZISWAF oleh 

lembaga amil zakat Indonesia dikategorikan baik. 

Data penyaluran ZISWAF di atas merupakan data dari BAZNAS, 

BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten dan LAZ. Adapaun dana yang 

dihimpun oleh Organisasi Penghimpuan Zakat mencangkup: 

a. Dana zakat = zakat mall individu, zakat mall perusahaan, zakat fitrah 

b. Dana infaq & sedekah = infaq dan sedekah perorangan dan perusahaan 

dalam bentuk CSR (corporate social responsibility), program kemitraan, 

bina lingkungan (PKBL) 

c. Dana zosial agama = harta nazar, harta titipan, harta yang tidak ada ahli 

warisnya, kurban, kafarat, fidyah, hibah, serta harta sitaan dari peradilan 

pengadilan agama. 

Dana ZISWAF yang terkumpul disalurkan kepada ashnaf, bidang 

ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan bidang social kemanusiaan. 

Selain itu ada beberapa program yang diciptakan baznas untuk menunjang 

kemaslahatan masyarakat diantaranya yaitu program rumah sehat baznas, 

kaderisasi seribu ulama, layanan mustahik dan tanggap darurat bencana, dan 

beasiswa satu keluarga satu sarjana. Dengan adanya program-program diatas 

diharapkan dapat memperbaiki kualitas taraf kehidupan masyarakat.  

Pengaruh ZISWAF terhadap penurunan angka kesenjangan adalah 

suatu system kerja dari makro ekonomi islam. Dalam perekonomian makro 

ZISWAF memilikipengaruh terhadap konsumsi agregat, investasi agregat 
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dan penawaran agregat.81  Yang berarti bahwa setiap harta ZISWAF yang 

tersalurkan kepada mustahiq zakat dapat meningkatkan konsumsi mustahiq 

sehinga dapat mendorong investasi dengan pengurangan akumulasi modal. 

Lalu secara agregat konsumsi mustahiq tersebut dapat meningkatkan 

produktifitas produsen sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. 

B. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh penyaluran dana ZISWAF dan pertumbuhan ekonomi di negara 

Indonesia terhadap kesenjangan pendapatan. Penelitian ini dilakukan dengan 

model analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian yang dilakukan di 

ketahui bahwa variable ZISWAF berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kesenjangan. Sedangkan variable pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kesenjangan.  Dimana data yang digunakan 

merupakan data triwulanan dari tahun 2011 - 2019. Data ini merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari BPS dan BAZNAS. Berikut rincian statistic data 

yang akan di uji. 

Tabel 4.2 

Statistic Deskriptif 

 
81 Pusat Kajian Strategis, Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Makro Indonesia, 

(Jakarta Pusat: Puskas 2019) Hal. 4 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LAGY 35 .03 .03 .0305 .00123 

LAGX1 35 -9.56 52.77 7.6101 11.15218 

LAGX2 35 5.35E5 1.34E6 9.4074E5 2.16054E5 

Valid N (listwise) 35     

Sumber: data diolah menggunakan aplikasi SPSS 

Berdasarkan dari hasil uji statistic deskriptif diketahui bahwa N adalah 

jumlah variable, minimum adalah nilai terendah, maksimum  nilai tertinggi, mean 

adalah nilai rata-rata sedangkan standar deviasi adalah nilai dari ukuran sebaran 

data secara umum. Analisis deskriptif statistic ini digunakan untukmengatahu 

karakteristik setiap variable yang akan digunakan dalam penelitian. Sebelum 

melaksanakan uji regresi linier berganda maka kita harus melakukan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu. Berikut penjelasan dari data penelitian yang di olah 

dengan menggunakan aplikasi SPSS: 

1. Uji asumsi klasik 

a. Uji normalitas residual 

Uji normalitas residual ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang diteliti berdistribusi normal apa tidak. Hal ini dilakukan karena model 

penelitian yang baik yaitu ketika datanya berdistribusi normal atau 

mendekati nilai normal. Uji normalitas ini merupakan uji yang harus 

dilakukan sebelum melakukan uji regresi linier berganda. Dalam 

penelitian ini, Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

menggunakan uji one sampel Kolmogorov, dimana apabila data yang 

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal ketika mempunyai nilai 
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signifikan lebih dari 0,05. Berikut adalah hasil dari uji normalitas yang 

dilakukan: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .00069304 

Most Extreme Differences Absolute .174 

Positive .174 

Negative -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.032 

Asymp. Sig. (2-tailed) .237 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: data diolah menggunakan aplikasi SPSS 

Model regresi yang baik yaitu ketika data yang digunakan dalam 

penelitian berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas yang telah 

dilakukan maka dapat diketahui bahwa signifikan data yang telah diolah 

sebesar 0,237. Walupun hasil uji normalitas terbilang kecil, namun angka 

ini menunjukkan bahwa data berdistibusi normal. Karena nilai signifikansi 

lebih dari 0,05.  

b. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi yang akan dilakukan ditemukan korelasi antar variable 

bebas. Jika dalam regresi tersebut terdapat korelasi antara veriable bebas 

maka telah terjadi masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik 
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adalah ketika tidak terjadi korelasi antar variable bebas. Untuk mengetahui 

terdapat multikolinieritas dalam sebuah regresi maka kita dapat melihat 

nilai VIF dan tolerance pada variable independent. Jika nilai VIF < 10, 

maka tidak terjadi multikolinieritas. Apabila nilai tolerance > 0,1 maka 

tidak terjadi multikolinieritas. Berikut adalah hasil dari uji 

multikolinieritas: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .035 .001  61.041 .000   

LAGX1 -4.691E-6 .000 -.043 -.386 .702 .816 1.226 

LAGX2 -4.584E-9 .000 -.806 -7.301 .000 .816 1.226 

a. Dependent Variable: LAGY       

Sumber: data diolah menggunakan aplikasi SPSS 

Dari tabel hasil uji multikolinieritas diatas dapat diketahui bahwa 

nilai VIF sebesar 1.226 < 10, Sehingga dapat diambil keputusan bahwa 

tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini diperkuat dengan nilai tolerance 

sebesar 0.816 dimana nilai ini > 0,1 sehingga dapat diambil keputusan 

bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam data.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas marupakan uji asumsi klasik untuk mengetahui 

adakah ketidaksamaan varians dari resudial pengamatan satu ke 

pengamatan lain. Dalam mendeteksi heterskedastisitas ada dua macam 
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cara yang dapat dilakukan. Yaitu dengan metode grafik dan metode 

statistik. Metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi 

heterskedastisitas ada 6 macam yaitu Uji Park, Uji Glejser, Uji White, Uji 

Spearman’s Rank, Uji Goldfeld Quandt dan Uji Breusch Pagan 

Corelation.82 Adapun uji heteroskedasitas yang dilakukan dalam penelitian 

ini yaitu dengan uji spearmen rho’. Dalam uji ini apabila nilai signifikan 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji 

heteroskedasitas yang telah dilakukan: 

Tabel 4.5 

Hasil Spearmen rho’ 

Correlations 

   

LAGX1 LAGX2 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

LAGX1 Correlation Coefficient 1.000 .379* .088 

Sig. (2-tailed) . .025 .616 

N 35 35 35 

LAGX2 Correlation Coefficient .379* 1.000 .070 

Sig. (2-tailed) .025 . .688 

N 35 35 35 

Unstandardized Residual Correlation Coefficient .088 .070 1.000 

Sig. (2-tailed) .616 .688 . 

N 35 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

Sumber: diolah dengan aplikasi SPSS 

Dari tabel hasil uji spearman rho’ di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari LAGX1 (ZISWAF) sebesar 0,616 dan nilai signifikan 

 
82 Dyah Nirmala Arum Janie, Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan Spss, 

(Semarang: Semarang University Press, 2012), Hal 24 



90 
 

 
 

dari X2 (Pertumbuhan ekonomi) sebesar 0,688. hal ini menunjukakan 

bahwa nilai signifikan dari kedua variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga 

dapat diambil keputusan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

d. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variable pengganggu pada periode tertentu. Masalah autokorelasi 

sering terjadi pada data yang berbentuk time seris. Sehingga uji ini perlu 

dilakukan mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data time seris. Ada dua acara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi 

autokorelasi yang pertama yaitu dengan Uji Durbin Watson dan yang 

kedua yaitu dengan Uji Runs Test. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

data penelitian terdapat autokorelasi atau tidak kita mengunakan uji runs 

test. Interpretasi uji runs tes ini yaitu apabila nilai sig lebih dari 0,05 maka 

tidak terjadi aurokorelasi. Berikut tebel uji autokerelasi yang telah 

dilakukan: 

Tabel 4.6 

Runs Test Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea .00001 

Cases < Test Value 17 

Cases >= Test Value 18 

Total Cases 35 

Number of Runs 17 

Z -.339 

Asymp. Sig. (2-tailed) .735 

a. Median  
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Sumber: data diolah menggunakan aplikasi SPSS 

Dari tabel hasil uji autokorelasi runs test diatas dapat diketahui 

bahwa nilai signifikan sebesar 0.735 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti 

dapat diambil keputusan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.   

2. Uji regresi linier berganda 

Uji regresi linier berganda merupakan sebuah uji statistic untuk 

pengetahui pengaruh antar variable. Setelah melakukan uji asumsi klasik 

yang merupakan persyaratan dalam melakukan uji regresi linier berganda 

maka uji regresi linier berganda dilakukan dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Uji Persial (t-test)  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .035 .001  61.041 .000 

LAGX1 -4.691E-6 .000 -.043 -.386 .702 

LAGX2 -4.584E-9 .000 -.806 -7.301 .000 

a. Dependent Variable: LAGY     

Sumber: data diolah menggunakan aplikasi SPSS 

Uji t dilakukan untuk mengetahui penaruh variable indepependet 

terhadap variable dependent secara persial (sendiri-sendiri). Pengambilan 

keputusan yang dilakukan dalam uji ini yaitu apabila nilai signifikan lebih 

dari 0,05 maka Ho diterima sedangkan apabila nilai signifikan kurang dari 

0,05 maka Ho ditolak. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak. 

a. Analisi ZISWAF 
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Ho: Tidak terdapat pengaruh variable ZISWAF terhadap kesenjangan 

pendapatan 

Ha: Terdapat pengaruh variable ZISWAF terhadap kesenjangan 

pendapatan. 

Hasil uji variable ZISWAF diketahui bahwa nilai sig. sebesar 0,702 

dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 dan nilai T tabel dengan jumlah 

sampel 35, Derajat kebebasan sebesar 35-2 = 33, dan taraf kepercayaan 

alpha 0,05, menghasilkan nilai t tabel sebesar 1.69236 dan t hitung sebesar 

0.386 yang berarti t hitung < t tabel, 0.386 < 1.69236, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa Ho diterima atau tidak ada pengaruh secara 

persial variabel ZISWAF tehadap kesenjangan 

b. Analisis Pertumbuhan ekonomi  

Ho: Tidak terdapat pengaruh variable pertumbuhan ekonomi terhadap 

kesenjangan pendapatan 

Ha: Terdapat pengaruh variable pertumbuhan ekonomi terhadap 

kesenjangan pendapatan 

Hasil uji variable Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai sig. sebesar 

0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai t tabel dengan jumlah 

sampel 35, Derajat kebebasan sebesar 35-2 = 33, dan taraf kepercayaan 

alpha 0,05 sehingga diketahui nilai t hitung sebesar 1.69236 dan t tabel 

sebesar 7.381. Yang berarti t hitung > t tabel, 7.381 > 1.69236, maka 

hipotesis Ho ditolak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 
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pengaruh negative dan signifikan variable pertumbuhan ekonomi terhadap 

variable kesenjangan pendapatan. 

Tabel 4.8 

Uji Simultan (F test) 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 2 .000 34.253 .000a 

Residual .000 32 .000   

Total .000 34    

a. Predictors: (Constant), LAGX2, LAGX1    

b. Dependent Variable: LAGY     

Sumber: data diolah menggunakan aplikasi SPSS 

Tabel anova diatas merupakan tabel yang memberikan informasi 

mengenai ada tidaknya pengaruh variable independent terhadap variable 

dependen secara simultan (bersama-sama). Berdasarkan uji signifikansi 

(Sig) dari tabel anova dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

simultan dari variable independent terhadap variable dependent. Hal ini 

diketahui karena nilai sig 0,000 < 0,05. Sedangkan jika dilihat dari uji F 

dapat diketahui bahwa F tabel sebesar 3,72 dan F hitungnya sebesar 34.253 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan dari 

variabel independent terhadap variabel dependen karena F hitung >  F 

tabel. 

Tabel 4.9 

Koefisoen Determinasi 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .826a .682 .662 .00071 

a. Predictors: (Constant), LAGX2, LAGX1  

b. Dependent Variable: LAGY  

Sumber: data diolah menggunakan aplikasi SPSS 

Tebel model summary di atas menjelaskan tentang nilai koefisien 

determinasi dari data yang telah di uji. Nilai determinasi ini menjelaskan 

kontribusi atau sumbangan pengaruh variable independent terhadap 

variable dependen. Dapat diketahui bahwa R square senilai 0.628. 

sehingga 68% variable independent berpengaruh secara simultan 

(bersama-sama) terhadap variable dependen. Sedangkan sisanya (100% - 

68% = 32%) dipengaruhi oleh variable lain. dari hasil uji R square ini dapat 

kita lihat bahwa kontribusi PDB dan penyaluran ZISWAF untuk 

mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia cukup besar.  

Tabel 4.10 

Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .035 .001  61.041 .000 

LAGX1 -4.691E-6 .000 -.043 -.386 .702 

LAGX2 -4.584E-9 .000 -.806 -7.301 .000 

a. Dependent Variable: LAGY     

Sumber: diolah dengan aplikasi SPSS 

Dari hasil uji regresi linier di atas didapatkan persamaan sebagai berikut: 

Y = 0,035 – 4.691 X 1 – 4.584 X2 
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a. koefisien konstanta bernilai positif 0,035, hal ini menandakan apabila 

tidak ada variable ZISWAF dan PDB maka nilai kesenjangan akan naik 

sebesar 3,5%. 

b. Pengaruh ZISWAF terhadap kesenjangan pendapatan 

Hasil dari uji pengaruh penyaluran ZISWAF terhadap 

kesenjangan pendapatan menunjukan nilai t hitung sebesar -0.386 dan 

signifikan sebesar 0,702 atau di atas alpha 5%. Nilai koefisien regresi 

variable ZISWAF bertanda negative 4.691. Hal ini mendakan bahwa 

penyaluran ZISWAF tahun 2011-2019 berpengaruh negative dan tidak 

signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. Apabila 

penyaluran ZISWAF mengalami peningkatan maka nilai gini rasio akan 

menurun. 

c. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan 

Hasil dari uji pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan 

pendapatan menunjukkan t hitung sebesar -7.381 dan nilai signifikan 

sebesar 0,000 atau nilai sig di bawah nilai alpha 5%. Nilai koefisien 

regresi variable pertumbuhan ekonomi (X2) bertanda negatif 4.584. Hal 

ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia tahun 

2011-2019. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka nilai dari gini 

rasio akan menurun.


