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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1  Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, dan permasalahan yang diangkat juga pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti lainnya, yang mana berbagai penelitian ini mendasari 

pemikiran penulis dalam menyusun skripsi. Beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumya antara lain: 

Ravi Dwi (2010) meneliti tentang pengaruh PDRB, pendidikan dan 

pengangguran terhadap kemiskinan dijawa tengah tahun 2005-2008 . Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode 

data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB tidak diikuti 

diikuti oleh penerunan kemiskinan karena PDRB mempunyai pengaruh negatif dan 

tidak signifikan , kenaikan pendidikan diikuti oleh penurunan kemiskinan karena 

pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan , kenaikan pengangguran  

diikuti oleh penurunan kemiskinan karena pengangguran mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan.     

Moh. Affandi Darussalam (2013) meneliti tentang pengaruh jumlah 

penduduk, indeks pembangunan manusia, PDRB perkapita dan pengangguran 

terhadap tingkat  kemiskinan (studi kasus pada 30 provinsi di Indonesia) . Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan 

metode data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kenaikan jumlah 
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penduduk tidak diikuti diikuti oleh penerunan kemiskinan karena jumlah penduduk 

mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan , kenaikan ipm  diikuti oleh 

penurunan kemiskinan karena ipm  mempunyai pengaruh negatif dan signifikan , 

kenaikan PDRBK diikuti oleh kenaikan kemiskinan karena pengangguran 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan , kenaikan penganguran terbuka diikuti 

oleh kenaikan kemiskinan karena pengangguran terbuka  mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan . 

Yayuk dan zamzami (2014) meneliti tentang pengaruh  PDRB  dan jumlah 

penduduk terhadap tingkat  kemiskinan di kabupaten Nagan Raya. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode 

data regresi berganda dalam bentuk logaritma Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa kenaikan PDRB diikuti oleh penerunan kemiskinan karena PDRB 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan , kenaikan jumlah penduduk  diikuti 

oleh penurunan kemiskinan karena jumlah penduduk mempunyau pengaruh negatif 

dan signifikan. 

Himawan et al (2016) meneliti tentang pengaruh  PDRB terhadap tingkat  

kemiskinan di kota menado . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dengan menggunakan metode data regresi sederhana. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB diikuti oleh penerunan kemiskinan karena 

PDRB mempunyai pengaruh negative dan signifikan . 

Rusmiatun (2014) meneliti tentang pengaruh PDRB, pendidikan, kesehatan 

dan kepadatan penduduk terhadap tingkat  kemiskinan di Indonesia tahun 2007-
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2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 

menggunakan metode data regresi sederhana. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa secara keseluruhan hasil regresi variabel PDRB, pendidikan, kesehatan dan 

kepadatan penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penduduk miskin di Indonesia. 

Destiana (2016) meneliti tentang pengaruh PDRB, dan tingkat angka buta 

huruf (ABH) terhadap tingkat  kemiskinan di kabupaten Bondowoso. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode 

data regresi linear berganda dengan OLS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

kenaikan PDRB diikuti oleh penerunan kemiskinan karena PDRB mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan , kenaikan angka buta huruf tidak diikuti oleh 

penurunan kemiskinan karena jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan 

tidak signifikan. 

Dari penelitian terdahulu diatas penelitian ini mempunyai perbedaan ,yaitu: 

1. Perbedaan variabel, variabel dalam penelitian ini adalah PDRB , pendidikan , 

dan pengangguran 

2. Perbedaan tempat penelitan , yang berlokasi di DKI Jakarta 

3. Perbedaan metode analisis data , penelitiaan ini menggunakan data panel. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kemiskinan 

2.2.1.2 Definisi Kemiskinan 

Kuncoro (2006) menyatakan kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Sedangkan menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendefinisikan kemiskinan 

berdasarkan pendekatan keluarga, yaitu membagi kriteria keluarga dalam lima 

tahapan; keluarga prasejahterag(KPS), keluarga sejahatera I (KS-I), keluarga 

sejahtera II(KS-II), keluarga sejahteraIII (KS-III) dan keluarga kesejahtera III plus 

(KS-III plus). Keluarga Sejahtera I adalah kelompok orang yang termasuk dalam 

klasifikasi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya ( basic needas). Klasifikasi 

Keluarga Sejahtera II yaitu kemampuan kelompok orang dalam memenuhi 

kebutuhan psikologi (psycological needs) dan klasifikasi Keluarga Sejahtera III 

adalah kemampuan kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pengembangan ( 

develomental needs). 

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse dalam Kuncoro (1997) secara 

sederhana dan yang umum digunakan dapat digunakan menjadi tiga, yaitu : 

1. Kemiskinan Absolut  

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya 

berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan 

kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat 
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pendapat minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap 

makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. 

2. Kemiskinan  Relatif 

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya, tetapi  masih  jauh  lebih  rendah  dibandingkan 

dengan  keadaan  masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis 

kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah 

sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. 

3. Kemiskina Kultural 

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau 

sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat 

kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau 

dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu 

pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. 

 2.2.1.3 Teori Penyebab Kemiskinan 

Sharp,et.al (dikutip dari Kuncoro, 1997) penyebab kemiskinan ada tiga macam , 

yaitu: 

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adayanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang yang 

timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas 

dan kualitasnya rendah. 
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2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. 

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang 

pada gilirannya upahnya rendah . Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini 

karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi 

atau karena keturunan. 

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.  

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan(vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, 

ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya 

pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada 

rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada 

keterbelakangan, dan seterusnya.  ( lihat Gambar 2.1) . Logika berpikir ini 

dikemukan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 

1953, yang mengatakan: “ a poor country is poor because it is poor” ( negara 

itu miskin karena dia miskin) 
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Gambar 2.1 

Lingkaran Setan Kemiskinan ( The Vicious Circle Of Poverty) 

Sumber: R. Nurkse(1953)  

 Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama 

sulitnya mengelola pasar dalam negrinya menjadi pasar persaingan yang lebih 

sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka 

kecenderungan kekurangan kapital dapat riil, rendahnya tabungan, dan investasi 

mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya 

modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi 

kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memeotong lingkaran dan perangkap 

kemiskinan ini.  

2.2.1.4 Kriteria Kemiskinan 

Pengukuran kemiskinan dengan standar Bank dunia didasarkan pada ukuran 

pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya 
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minimum makanan dan bukan makanan. Sesorang yang memiliki pendapatan 

kurang $1 per hari masuk pada kategori miskin (Criswardani,2005) dalam 

Aggraini,2012). 

Dengan menggunakan pendekatan ini kemiskinan dipandang 

ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 

bukan makan yang diuykur dari sisi pengeluaran dengan menggunakan metode 

hitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). 

Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan 

yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perhari dan komoditi kebutuhan dasar 

makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi ( padi, umbi-umbian, ikan daging, telur, 

susu, sayuran, kacang-kacangan,buah-buahan,minyak dan lemak). sedangkan Garis 

Kemiskinan Bukan makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, 

pendidikan , sandang , dan kesehatan. Berikut adalah formulasi untuk menghitung 

garis kemiskinan(GK) adalah: 

GK= GKM+GKBM 

Dimana: 

GK     = Garis Kemiskinan 

GKM  = Garis Kemiskinan makanan 

GKBM = Garis Kemiskinan Bukan makanan. 
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Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2012) menyebutkan ciri-ciri 

kemiskinan adalah : 

1. Luas lantai bagunan tempat tinggal kurang dari 8m
2 

per orang. 

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu,kayu murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu,rumbia, kayu  berkualitas 

rendah dan tembok tanpa plester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar, bersama-sama dengan rumah 

tetangga. 

2.2.1.5 Indikator Kemiskinan 

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: konsumsi beras per 

kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik 

minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan (Lincolin Arsyad,2004) .  

1) Tingkat Konsumsi Beras 

Sajogyo(1997) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita 

sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah perdesaan, penduduk dengan 

konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bias digolongkan 

miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per 

tahun. 
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Secara lebih terinci Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan 

menjadi 3 kelompok:           

Tabel  2.1 

Indikator Kemiskinan 

 Perdesaan Perkotaan 

Melarat 180 kg 270 kg 

Sangat Miskin 240 kg 360 kg 

Miskin 320 kg 480 kg 

       

Namun sejak tahun 1979 garis Meralat dihalangkan dan kemudian 

ditambah   dengan garis Nyaris Miskin, yaitu dengan 480 kg di desa 720 kg 

di perkotaan ( Sajogyo,1997) 

2) Tingkat Pendapatan 

Menurut  BPS (1989) di daerah perkotaan pendaptan yang 

dibutuhkanuntuk melepaskan diri dari kategori miskin adalah Rp 4.522,00 

per kapita pada tahun 1976, sedang pada tahun 1993 adalah Rp 27.905,00. 

Di daerah perdesaan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan yakni 

sekitar Rp 2.849,00 pada tahun 1976 dan Rp 18.244 pada tahun 1993. Hal 

ini dapat dipahami karena dinamika kehidupan yang berbeda antara 

keduanya. Penduduk di daerah perkotaan mempunyai kebutuhan relatif 
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sangat beragam dibandingkan dengan daerah perdesaan sehingga 

mempengaruhi pula pola pengeluaran. Batas garis kemiskinan antara daerah 

perkotaan dan pedesaan, persentase penduduk miskin, dan jumlah penduduk 

miskin di Indonesia pada kurun waktu 1976-1993. 

3) Indikator Kesejahteraan Rakayat 

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen 

tingkat kesejahteraan yag lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN 

(1961) yang berjudul International Definitin and Measuremen of Levels of 

Living: An Interim Guide disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu 

kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, 

perumahan, jaminan sosial, rekreasi dan kebebasan. 

2.2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara di ukur oleh dua indikator utama yaitu 

PDB untuk ruang lingkup nasional dan PDRB untuk ruang lingkup regional. 

Menurut Mankiw (2007), PDB adalah nilai pasar barang dan jasa akhir yang 

diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. PDB sering di 

anggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan GDP adalah 

meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal selama periode waktu 

tertentu.  

Selanjutnya PDRB menurut Saberan (2002) adalah nilai tambah yang 

mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah 

PDRB merupakan gabungan dari empat kata. Pertama adalah produk yang berarti 
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seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa. Kedua adalah domestik yang 

berarti perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor 

produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor 

produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan. Ketiga adalah regional, 

artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa 

memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah 

domestik atau bukan. Terakhir adalah bruto yang bermakna perhitungan nilai 

produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan. 

Menurut Ravi Dwi(2010) Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto 

disusun dalam dua bentuk, yaitu : 

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga 

konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang 

dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan 

berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga 

konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang 

sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya. 

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor 

perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai 

yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam 
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proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan 

balas jasa atas ikut sertanya factor produksi dalam proses produksi. 

2.2.1.7 Pendidikan 

 Menurut Todaro(2004), dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan (sustainable development) , sektor pendidikan memainkan 

peranan sangat penting yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas 

lainnya. Dalam hal ini, aktivitas pembangunan dapat tercapai sehingga peluang 

untuk meningkatkan  kualitas hidup di masa depan  akan  lebih baik, guna 

memenuhi target yang berkelanjutan, dengan  pendidikan analisis atas investasi 

dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal 

manusia ( human capital) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom 

untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat 

meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan 

memainkan  kunci dalam membentuk kemampuan sebuah  negara untuk menyerah 

teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan 

serta pembangunan yang berkelanjutan. 

2.2.1.8 Pengangguran 

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional,yang 

dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan 

dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu 

tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. 
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Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan 

atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain: 

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja 

yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. 

2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya 

perubahan struktur dalam perekonomian. 

3. Pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan 

dalam permintaan agregat. 

Menurut Edwards, 1974 (dikutip dari Lincolin,1997), bentuk-bentuk 

pengangguran adalah: 

1. Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah mereka yang mampu 

dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang 

cocok untuk mereka. 

2. Setengah pengangguran (under unemployment), adalah mereka yang secara 

nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga 

pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara 

keseluruhan. 

3. Tenaga kerja yang lemah (impaired), adalah mereka yang mungkin bekerja 

penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan. 
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4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja 

secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. 

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat 

kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain: 

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi 

saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana 

pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income poverty rate 

dengan consumption poverty rate. 

2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa 

konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka 

peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan 

dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka 

pendek. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan 

lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran 

yang ada di negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. 

Tingkat pengangguran terbuka sekarang ini yang ada di negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia rata-rata sekitar 10 persen dari seluruh 

angkatan kerja di perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi bagi 

mereka yang berusia antara 15 - 24 tahun yang kebanyakan mempunyai 

pendidikan yang lumayan. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka 

di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari 

masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang yang 
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bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja 

konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan 

baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan 

membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.  

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, 

luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian 

besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja 

paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat 

miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta 

biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun 

demikan, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai 

pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal 

ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela 

karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat 

pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan 

mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa 

membantu masalah keuangan mereka (Lincolin Arsyad, 1997). 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

Kemiskinan 

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh 

berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode (Sasana,2006). PDRB 
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dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang 

dimilikinya. Oleh sebab itu, besaran PDRB tiap daerah sangat bergantung kepada 

sumber daya alam dan faktor produk daerah tersebut. Adanya keterbatasan faktor-

faktor tersebut yang menybabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. 

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan,2001) pembangunan ekonomi 

masyarakat pendapat nasional yang lebih tinggi dan untuk itu pertumbuhan yang 

lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi 

permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga 

siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. 

Menurut Kuznet (dikutip dari Tambunan,2001) pertumbuhan dan 

kemiskinan  mempunyai  korelasi  yang  sangat  kuat, karena pada tahap awal 

proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat 

mendekati tahap akhir pembangunan pembangunan jumlah orang miskin berangsu-

angsur berkurang. Selanjutnya menurut penelitian  Deni Tisna (2008) menyatakan 

bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan. 

2.3.2 Pengaruh pendidikan terhadap Kemiskinan 

Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam ilmu pengetahuan, 

keterampilan sikap dan perilaku umumnya dapat di lingkungan sekolah atau 

pendidikan formal. Tetapi tidak hanya pendidikan formal, melalui pendidikan, 

individu akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri guna mancapai 
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penghidupan yang lebih baik, dalam  melihat tingkat pendidikan formal maupun 

non formal dapat dilihat dari salah satunya Angka Melek Huruf. 

Angka melek huruf juga dapat menjadi indikator melihat perkembangan 

pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, 

maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis 

diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap 

informasi baik itu lisan maupun tulisan (BPS, 2011:88) 

Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003, 

pendidikan  merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara 

2.3.3 Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan 

Lincolind Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali 

antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar 

masyarakat, yang  tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu 

berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang 

bekerja dengan  bayaran  tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk 

diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak 

mempunyai  pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah 

orang kaya. Karena  kadang  kala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja 
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secara  sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai 

dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka 

rasakan  lebih rendah dan  mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai 

sumber-sumber lain yang bisa membantu  masalah  keuangan  mereka. Orang-orang 

seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya 

adalah, banyaknya induvidu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi 

tetap memperoleh pendapatan  yang  sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor 

informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin. 

Menurut Sukirno (1997), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi 

pendapatan  masyarakat  yang pada  akhirnya  mengurangi  tingkat  

kemamakmuran yang dicapi seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 

masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 

terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila 

pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacayan politik dan sosial selalu 

berlaku  dan menimbulkan  efek yang  buruk  bagi  kepada  kesejahteraan 

masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Yang 

artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan 

kemiskinanan. 

2.4  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka 

yang didalamnya berisikan rangkuman dari seluruh dasar – dasar teori yang ada 
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dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka penelitian ini digambarkan skema 

singkat  

mengenai proses penelitian yang dilakukan. Adapun skema tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian 

yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih 

(J. Supranto , 1997 ) 

Berdasarkan dsar pemikiran bersifat teoritis yang sudah melakukan 

penelitian sebelum ini , maka diajukan hipotesi sebagai berikut : 

1. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. 

PDRB 

PENDIDIKAN 

PENGANGGURAN 

KEMISKINAN 
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2. Diduga pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. 

3. Diduga pengangguran berpengaruh positif  terhadap tingkat kemiskinan. 


