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CONTENT: 

Konsep pengukuran kemiskinan dengan pendekatan multidimensional poverty telah 

banyak diteliti hingga kini. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan 

pendekatan multidimensional ini dirasa lebih merepresentasikan kemiskinan 

dengan lebih baik jika dibandingkan dengan pendekatan mainstream pada monetary 

poverty. Penelitian ini mencoba untuk mengukur tingkat kemiskinan multidimensi 

dengan sedikit modifikasi pada indikator aspek kemiskinan, yaitu dengan 

menggunakan pendekatan maqashid syariah. Penggunaan maqashid syariah 

sebagai indikator kemiskinan akan memberikan keunikan pada hasil akhir 

pengukuran. Sebab, cakupan dimensi kemiskinan yang masuk kedalam pengukuran 

akan menjadi lebih kompleks dan lebih komprehensif. Tujuannya untuk 

menemukan hasil pengukuran yang lebih tepat terutama dalam mengukur tingkat 

kemiskinan pada individu atau rumah tangga muslim di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan data yang berasal dari Indonesia Family Life Survey (IFLS 5) tahun 

2014. Metode yang digunakan adalah Islamic Poverty Indicator dan Alkire-Forster 

Method dalam mengukur kemiskinan multidimensi dan regresi logistic digunkan 

untuk melihat estimasi model kemiskinan. Sehingga penelitian ini merupakan 

ekstensi dari konsep pengukuran Multidimensional Poverty Index hasil kajian 

Alkire dan Forster dan Islamic Poverty Indicator Saladin dan Saleh.  Temunnya 

menunjukkan jika hasil potret kemiskinan dengan pendekatan multidimensi 

cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendekatan moneter. Hasil 

pengukuran tersebut juga didukung hasil estimasi model multidimensional poverty 

yang menunjukkan jika seluruh dimensi dan aspek kemiskinan yang digunakan 

pada maqashid syariah dapat dijadikan estimator dalam mengukur kemiskinan 

multidimensi. Selain itu hasil pengukuran estimasi kemiskinan menunjukkan jika 

seluruh variabel yang terdapat pada maqashid syariah memiliki pengaruh yang 

sangat kuat dalam menyebabkan kemiskinan. 

Kata kunci: Multidimensional Poverty Index, Islamic Poverty Indicator, 

Alkire-Forster Method, Regresi Logistik. 

  

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MENGUKUR MULTIDIMENSIONAL POVERTY...SKRIPSI


