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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1  Kajian Pustaka 

Pada bab ini penulis akan mengkaji hasil-hasil dari penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dengan kesamaan 

variabel, metode analisis, maupun yang lainnya yang berhubungan dengan 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. 

Dengan tujuan dengan adanya penelitian terdahulu adalah sebagai referensi 

dan pendukung dalam penelitian ini sehingga dapat memperkuat hasil 

analisis. Kajian pustaka yang dibahas dalam penelitian ini yang dijadikan 

sebagai pertimbangan adalah sebagai berikut : 

2.1.1 Penilitian Terdahulu 

 

No 

Judul, Nama dan Tahun  

Metode 

 

Hasil penelitian 

1 Pemetaan Kinerja Pendapatan 

Asli Daerah dan Kemampuan 

Keuangan Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jambi, Hasan Basri, 

Metode penelitian 

yang di pakai 

adalah Metode 

IndekKemampuan 

Keuangan (IKK). 

1. Berdasarkan pertumbuhan PAD 

dan kontribusinya terhadap 

APBD, secara umum Kota Jambi 

dan Kabupaten Sarolangun kinerja 

PAD lebih baik jika disbanding 
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Syaparuddin, Junaidi ( 2013). Kabupaten/kota lain di Provinsi 

Jambi. 

2. Kabupaten Batang Hari, Kota 

Jambi dan Kabupaten Sarolangun 

memiliki status kemampuan 

keuangan tinggi, sedangkan 

Kabupaten Bungo, Muaro Jambi 

dan Tebo memiliki status 

kemampuan keuangan rendah. 

3. Dari peta kemampuan keuangan 

daerah, hanya Kota Jambi, 

Kabupaten Sarolangun dan 

Kabupaten Bungo yang memiliki 

tingkat kemandirian diatas rata- 

rata dan tingkat ketergantungan 

dibawah rata-rata daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 
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2. Analisis pengaruh PAD, DAU, 

DAK, dan belanja 

pembangunan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, 

Kemiskinan, dan 

pengangguran: 

pendekatan analisis jalur, Anis 

Setiyawati (2017). 

Metode Penelitian 

menggunakan 

Statistik 

Deskriptif Dan 

Regresi Linier 

Berganda. 

1. Hasil pengujian secara langsung 

dengan regresi berganda 

menunjukkan PAD berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan DAU 

berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Untuk 

pengujian secara langsung untuk 

pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap Kemiskinan dan 

pengangguran menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan, 

tetapi pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif terhadap 

Kemiskinan dan berpengaruh 

positif terhadap pengangguran. 

2. Hasil pengujian secara tidak 

langsung PAD terhadap 

Kemiskinan adalah sebesar 9,66% 

dan pengangguran sebesar 
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16,95%, sedangkan DAU terhadap 

Kemiskinan adalah sebesar 4,9% 

dan terhadap pengangguran 

sebesar 8,6%. 

3. Pendapatan Asli Daerah(PAD), 

Jumlah Pendudukdan laju 

inflasi, Susanto (2003). 

Model persamaan 

yang dipakai 

adalah model 

regresi linier. 

Pendapatan Asli Daerah(PAD) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengeluaran daerah 

Kabupaten Sleman, Jumlah 

Penduduk berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadsap 

pengeluaran daerah Kabupaten 

Sleman, laju inflasi berpengaruh 

negatif  dan signifikan terhadap 

pengeluaran daerah Kabupaten 

Sleman, dan Pendapatan Asli 

Daerah, jumlah penduduk, dan 

laju inflasi secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan 



15 
 

terhadap pengeluaran daerah 

Kabupaten Sleman. 

 

4. Analisis Pengaruh Investasi, 

PDRB, Jumlah penduduk, 

penerimaan pembangunan, dan 

inflasi terhadap PAD di kab 

Lombok Barat, (Batik, 2013). 

Regresi linier 

berganda yang 

ditranspormasikan 

dalam bentuk 

logaritma. 

Variabel investasi, PDRB dan 

penerimaan pembangunan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah, 

sedangkan Jumlah Pendudukdan 

inflasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

5. Sumber Pendapatan Asli 

DaerahKabupaten dan Kota, 

((Hertanto & Sriyana, 2011) 

 

Metode yang 

digunakan adalah 

data panel 

Jumlah industri, penduduk, dan 

PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah serta menggambarkan 

jumlah industri dan PDRB 

berkaitan erat dengan penerimaan 

pendapatan daerah. 

6. Faktor yang mempengaruhi 

Pendapatan Asli Daerah, 

(Kab.Kapuas hulu Provinsi 

Regresi Linier 

berganda 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa pengeluaran 

pemerintah berpengaruh positif 
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Kalimantan Barat tahun 1995-

2010,( Ema Yuliana Florentina, 

2013). 

dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerahsedangakan PDRB dan 

Investasi dan investasi tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terdadap PAD. 

7. Pengaruh PDRB, jumlah 

penduduk, dan investasi swasta 

terhadap realisasi PAD pada 

Kab/Kota di Provinsi Jawa 

Timur, (Gitaningtyas & 

Kurrohman, 2014) 

Metode regresi 

linier berganda. 

Hasil dari penelitian Variabel 

PDRB, jumlah penduduk, dan 

investasi swasta berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

variabel Pendapatan Asli Daerah. 

8. faktor- faktor yang 

mempengaruhi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di kab.Pati 

tahun 1993 -2013, (Kusuma 

Aryanti, 2015). 

Regresi OLS 

(Ordinary Least 

Square). 

Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa PDRB berpengaruh positif 

signifikan terhadap PAD, 

Pengeluaran Pemerintah Negatif 

signifikan terhadap PAD dan 

Jumlah Pendudukberpengaruh 

Negatif signifikan terhadap PAD. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai 

usaha pemerintah daersh untuk mengumpulkan dana guna keperluan 

daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun 

pembangunannya, yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, 

bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah 

yang sah. Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan 

daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan 

potensi dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahitu sendiri. 

Menurut Nurcholis (2007 : 182) Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, 

retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. 

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU 

No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah 

berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari 

daerah itu sendiri yakni Pendapatan Asli Daerahserta lainlain 

pendapatan yang sah. 
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Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah(PAD) 

adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lainlain Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang sah. 

Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri 

dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang sumber 

utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu 

perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat 

pemerintahan bebas dalam bidang keuangan untuk membiayai 

pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya Pendapatan 

Asli Daerah(PAD) menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, 

sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat 

merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang 

peranannya tidak dominan. Pendapatan Asli Daerah(PAD) merupakan 

salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya 

sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali 

potensi yang ada di daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan 

jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (regional 

income). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya 

yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan 
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wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya 

(Rustiadi, 2010). 

Perolehan pendapatan asli daerah(PAD) diperlukan manajemen 

pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi 

kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program-

program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah 

tersebut (Susanto, 2010). 

Sutrisno (2009) Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan 

yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun 

sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. jadi 

pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai 

pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam 

memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk 

membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerahberasal 

dari : 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang sah. 
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4. penerimaan dari dinas dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

Mengenai sumber-sumber PAD, secara khusus akan dijelaskan 

berikut ini (Abdul Halim, 2001), : 

a) Pajak Daerah 

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasdarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan pembangunan daerah. pajak daerah digolongkan kedalam dua 

kategori menurut tingkat Pemerintah Daerah, yaitu: Pajak Provinsi 

dan Pajak Kabupaten / Kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. jenis 

Pajak Provinsi terdiri dari : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

Jenis pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : 

1.  Pajak Hotel 
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2.   Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4.  Pajak Reklame 

5.  Pajak Penerangan Jalan 

6.  Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C 

7.  Pajak Parkir 

b).  Retribusi Daerah 

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi atas 

tiga golongan, yaitu : 

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

c).   Hasil Perusahaan  Milik Daerah 

Merupakan bagian dari keuntungan / laba bersih Perusahaan 

Daerah baik bagi Perusahaan Daerah  yang modalnya untuk 

seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya 

untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain 



22 
 

pendapatan yang sah antara lain terdiri dari hasil penjualan aset tetap 

daerah dan jasa giro. 

d).  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Pendapatan Asli Daetrah tidak semuanya memiliki kesamaan, 

terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu : penerimaan 

lain-lainnya yang sah, menurut devas bahwa kelompok penerimaan 

lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai 

penerimaan kecil-kecil, seperti penjualan alat-alat berat dan bahan 

jasa. Penerimaan dari sewa, bunga simpanan giro dan bank serta 

penerimaan denda dari kontraktor. Walaupun dengan demikian 

sumber penerimaan daerah sangat bergsantung pada potensi daerah itu 

sendiri. 

Dana Perimbangan terdiri atas : 

a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

dan sumber daya alam. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Pinjaman daerah bersumber dari dalam negeri dan dari luar 

negeri. Pinjama Daerah dari dalam negeri bersumber dari pemerintah 

pusat, lembaga keuangan, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat 
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dan sumber lainnya. Sedangkan Pinjaman dari luar negeri dapat 

berupa pinjaman bilateral atau multilateral. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah bersumber dari hibah atau penerimaan dari daerah 

provinsi atau kabupaten / kota lainnya. 

Upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) 

perlu diadakan pengukuran / penilaian sumber-sumber PAD agar 

dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi 

faktor-faktor produksi dan keadilan. 

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) 

Produk Domestik Regional Bruto yaitu sejumlah nilai tambah 

yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. PDRB atas 

dasar harga berlaku menjelaskan sejumlah nilai tambah atas barang 

dan jasa yang dapat dihitung dengan menggunakan harga pada tahun 

berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan 

hasil dari keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang kemudian 

dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun 

tertentu sebagai tahun dasar. Kemampuan sumber daya ekonomi, 

pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah dapat diketahui melalui 

PDRB atas harga berlaku. Selain itu, pertumbuhan ekonomi secara riil 

dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak 



24 
 

dipengaruhi oleh faktor harga dapat diketahui melalui PDRB atas 

harga dasar konstan. PDRB dapat digunakan untuk mengetahui 

perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB, (Bank 

Indonesia, 2016). 

 

1. Wilayah Domestik dan Regional 

Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi 

atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung 

adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa 

memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) 

dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen). 

2. Produk Domestik 

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan 

apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk 

daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang 

bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan 

produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan 

menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan 

dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau 

dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang 
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dimilki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses 

produksi di daerah lain atau di luar negeri.  

3. Produk Regional 

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan 

pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri 

dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke 

luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang 

ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen. 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga 

Pasar 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah 

jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari 

seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah 

nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan 

baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai 

produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini 

mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, 

bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak 

langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nlai tambah bruto dari 

masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari 
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seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto 

atas dasar harga pasar. 

5. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)Atas Dasar Harga Pasar 

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, 

ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di 

dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan 

telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 

harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik 

Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di 

sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi 

selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses 

produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor 

ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang 

dimaksud di atas. 

6. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya 

Faktor 

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar, 

ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah 

dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. 

Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan 

impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak 
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perseorangan. Pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh 

terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh 

menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak 

tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung 

neto. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar 

dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah 

Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor. 

7. Pendapatan Regional 

Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang 

benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang 

dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan 

Regional. 

8. Pendapatan Regional Perkapita 

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan Jumlah Pendudukyang 

tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan 

Perkapita. 

 

2.2.3  Perhitungan PDRB 

1. Menurut Pendekatan Produksi 
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PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam 

jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi 

tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan 

usaha (sektor) yaitu : 

a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 

b. Pertambangan dan Penggalian 

c. Industri Pengolahan 

d. Listrik, Gas dan Air Bersih 

e. Konstruksi 

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 

g. Pengangkutan dan Komunikasi 

h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 

i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor 

tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. 

2. Menurut Pendekatan Pendapatan  

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-

faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara 

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor 

produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal 
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dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan 

pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga 

penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi 

subsidi). 

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran  

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri 

dari: 

a. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba 

b. pengeluaran konsumsi pemerintah 

c. pembentukan modal tetap domestik bruto 

d. perubahan inventori, dan 

e. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). 

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan 

angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan 

jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang 

dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga 

pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto. 

2.2.4  Hubungan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 
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“Pembangunan di suatu Negara pada batas-batas tertentu dapat 

memicu timbulnya kesenjangan ekonomi diantara warganya. Dalam 

analisanya Kuznet menemukan relasi antara tingkat kesenjangan 

pendapatan dan tingkat pendaptan per kapita berbentuk U terbalik, 

yang menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi 

pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun, pada 

tahap tahap berikutnya, distribusi pendapatan akan membaik seiring 

meningkatnya pendapatan per kapita” (Lincolin, 2010). 

Apabila PAD mengalami peningkatan yang cukup besar maka ini 

akan berdampak pada dana yang dimiliki oleh daerah juga akan 

semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa akan meningkatkan 

kemandirian suatu daerah sehingga ini akan membuat daerah semakin 

berinisiatif dalam menggali potensi daerahnya untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonominya. (Sidik 2002, dalam Pertiwi 

2016). 

2.2.5  Teori Jumlah Penduduk 

1.  Penduduk 

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) penduduk adalah semua 

orang yang berdomisili diwilayah geografis selama 6 bulan atau lebih 

dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan 
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untuk menetap. Smith dalam Siskawati (2014) menjelaskan bahwa, 

dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan 

dapat menaikkan output tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam 

negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi 

dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga 

penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk 

merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, 

melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat 

mempengaruhi penduduk, jika Jumlah Penduduk meningkat maka 

pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. 

1. Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi 

Menurut Jhingan (2012, h.405) pengaruh pertumbuhan penduduk 

pada pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ahli 

ekonomi, sejak Adam Smith menyatakan, “Buruh tahunan setiap 

bangsa merupakan kekayaan yang mulanya memasok bangsa dengan 

segala kenyamanan hidup yang diperlukan” Hanya Malthus dan 

Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak 

pertumbuhan penduduk pada perekonomian. Tetapi kekhawatiran 

mereka terbukti tak berdasar karena pertumbuhan penduduk di Eropa 

Barat justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan 
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penduduk membantu ekonomi negara tersebut, karna mereka sudah 

makmur, punya modal yang melimpah sedang buruh kurang. Beda 

halnya dengan negara yang terbelakang, akibat pertumbuhan 

penduduk pada pembangunan tidaklah seperti negara yang sudah 

maju, ekonomi negara terbelakang atau miskin, memiliki modal yang 

kurang sedangkan buruh melimpah. Karena itu pertumbuhan 

penduduk dianggap benar sebagai hambatan pembangunan ekonomi. 

pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perekonomian, masing-

masing dijelaskan sebagai berikut ini. 

Penduduk dan pendapatan perkapita. Pengaruh pertumbuhan 

penduduk pada pendapatan per kapita biasanya tidak menguntungkan. 

Pertumbuhan penduduk cenderung memperlambat pendapatan per 

kapita dalam tiga cara: (i) Ia memperberat beban penduduk pada lahan 

(ii) ia menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor 

pendukung untuk menaikkan penawaran mereka (iii) memerosotkan 

akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga, biaya 

meningkat. Pengaruh buruk ini terjadi jika persentase anak-anak pada 

keseluruhan penduduk tinggi, sebagaimana terjadi disemua negara 

terbelakang. Setiap kenaikan output nasional diiringi oleh jumlah 

konsumen yang semakin besar. Besarnya jumlah anak-anak diantara 
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penduduk membawa beban berat pada perekonomian, karena anak-

anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk nasional. 

Penduduk dan standar kehidupan. Karena salah satu faktor 

penting standar kehidupan adalah pendapatan per kapita, maka faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita dalam hubungannya 

dengan pertumbuhan penduduk samasama mempengaruhi standar 

kehidupan. Penduduk yang meningkat dengan cepat menyebabkan 

permintaan akan sandang, pangan, papan dan sebagainya menjadi 

meningkat. Tetapi penawaran barang-barang ini tidak dapat 

ditingkatkan dalam jangka waktu pendek lantaran kurangnya faktor 

pendukung seperti bahan mentah, buruh terlatih, modal dan 

sebagainya. Biaya dan harga barang-barang tersebut naik, sehinga 

biaya hidup rakyat menjadi lebih mahal. 

Penduduk dan pembangunan pertanian. Di negara terbelakang, 

kebanyakan rakyat tinggal di wilayah pedesaan. Pertanian merupakan 

mata pencarian utama. Oleh karena itu pertambahan penduduk akan 

mempengaruhi rasio lahan manusia. Tekanan penduduk lahan tidak 

elastis. Ini menambah pengangguran tersembunyi dan mengurangi 

produktivitas per kapita lebih jauh. Produktivitas per kapita yang 

rendah mengurangi kecendrungan untuk menabung dan 
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menginvestasi. Akibatnya, pemakaian teknik yang lebih baik dan 

perbaikan lainnya pada lahan menjadi tidak mungkin. Pembentukan 

modal pada pertanian begitu menyedihkan dan perekonomian terhenti 

pada tingkat perekonomian pangan (subsistein). Problem menyiapkan 

pangan bagi penduduk yang semakin membengkak itu menjadi gawat 

karena persediaan bahan makanan yang terbatas. Kekurangan bahan 

makan ini harus diimpor sehingga menimbulkan kesulitan neraca 

pembayaran. 

Penduduk dan Lapangan Kerja. Penduduk yang meningkat 

dengan cepat menjerumuskan perekonomian ke pengangguran dan 

kekurangan lapangan kerja. Karena penduduk meningkat proporsi 

pekerja pada penduduk total menjadi naik. Tetapi karena ketiadaan 

sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk mengembangkan lapangan 

pekerjaan. Akibatnya tenaga buruh, pengangguran dan kekurangan 

lapangan kerja meningkat. Penduduk yang meningkat dengan cepat 

mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. Karenanya 

pembentukan modal menjadi lambat 
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2.2.6  Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk 

pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain 

sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

Sedangkan Khusaini dalam Susanto (2014) menyebutkan bahwa, 

peranan pajak salah satu unsur pada PAD dan dalam pembiayaan 

daerah yang sangat rendah, sangat bervariasi yang disebabkan adanya 

perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi 

geografis, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola 

perekonomian. Jadi apabila Jumlah Penduduk disuatu daerah 

mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif terhadap 

perekonomian tetapi harus disertai dengan pembentukan modal, yang 

pada waktu tertentu akan memberikan dampak langsung terhadap 

perolehan Pendapatan Asli Daerah, melalui pemungutan pajak dan 

retribusi dari penduduk ke pemerintah daerah.  

Dari teori yang di kemukakan oleh Adam Smith diatas 

mengatakan bahwa peningkatan Jumlah Penduduk yang memberikan 

dampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah jika penduduk di 
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suatu negara/daerah itu selalu produktif, dengan demikian mereka 

mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut oleh 

pemerintah. 

 Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Malthus dan Richardo 

akan bahaya pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan negara 

miskin xlvi banyak penduduk yang tidak produktif, karena sulitnya 

mencari lapangan pekerjaan. Disini pemerintah harus menambah dana 

bantuan untuk penduduknya yang miskin sehingga pengeluaran 

pemerintah semakin bertambah untuk bantuan sosial, sedangkan pajak 

dan retribusi yang dipungut tidak maksimal karena banyak penduduk 

miskin yang tidak mampu membayar pajak disebabkan pendapatan 

perkapita yang rendah. 

Pada penelitian Siskawati (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Jumlah PendudukDan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan 

Asli DaerahAntar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau” menyimpulkan 

dari hasil penelitiannya, dari hasil estimasi data panel dengan Fixed 

Effect Model secara parsial Jumlah Penduduk tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena 

ada beberapa daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang 

rendah selain itu seperti halnya dengan kabupaten Inhil dan kabupaten 

Kampar terjadi penurunan pertumbuhan pada komponen pajak daerah 
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yang disebabkan oleh masih kurangnya kesadaranoleh para wajib 

pajak dan retribusi menunaikan kewajibannya. Namun analisis secara 

simultan xlvii menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pendudukdan 

pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

 

2.2.7 Teori Kemiskinan 

1. Definisi Kemiskinan  

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara 

ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu 

daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya 

kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik 

berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan 

yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan 

untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan 

masyarakat dan standar pendidikan. 
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Kemiskinan merupakan indikator makro yang dapat memberikan 

informasi terkait seberapa banyak penduduk suatu wilayah yang 

belum sejahtera. Selain itu pula, Kemiskinan dapat dipergunakan 

untuk mengukur pencapaian pembangunan yang telah dilakukannya. 

Kompleksitas Kemiskinan tidak hanya terkait dengan upaya 

pengentasan penduduk miskin namun juga mencakup implementasi 

pembangunan dan efektivitas program di bidang ekonomi dan sosial. 

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui 

berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup 

(Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat 

tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga 

tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat 

tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari 

standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. 

Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila 

memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan 

sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan 

dirinya (Suryawati, 2004). 

2. Definisi Kemiskinan secara umum 
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Definisi mengenai Kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi 

dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang 

selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap 

negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau 

suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi 

yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya 

kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. 

Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran 

berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau 

kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi 

kesehatan. 

3. Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan 

Skema terbentuknya Kemiskinan yang didasarkan pada konsep 

yang dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi 

yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan 

dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang 

sebagian besar ditemukan bahwa Kemiskinan selalu diukur/diketahui 

berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan 

atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan 
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diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk 

mengkonsumsi. 

Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah 

menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama 

untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995: 

17). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk 

mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti: 

1. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar 

gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau 

kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap 

resiko penyaki menular.  

2. Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap 

serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga 

relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian  

3. Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai 

akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan 

lahan untuk tempat 27 tinggal atau mendapatkan tempat tinggal 

yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan. 



41 
 

4.  Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena 

keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang 

diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.  

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di 

atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang 

dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. 

Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan 

kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian 

(mortalitas). 

4.  Bentuk dan Jenis Kemiskinan 

Dimensi Kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers 

memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam 

Kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi 

yang disebut memiskinkan. Konsep Kemiskinan tersebut memperluas 

pandangan ilmu sosial terhadap Kemiskinan yang tidak hanya sekedar 

kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi 

kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi 

ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan 

pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak 

kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara 
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politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas 

kesejahteraannya sendiri. 

Berdasarkan kondisi Kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk 

permasalahan multidimensional, Kemiskinan memiliki 4 bentuk. 

Adapun keempat bentuk Kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 

2004):  

1)  Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di 

mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di 

bawah garis Kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, 

perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Garis Kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran 

rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan 

dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk Kemiskinan 

absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk 

menentukan atau 30 mendefinisikan kriteria seseorang atau 

sekelompok orang yang disebut miskin. 

2) Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk 

Kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan 

masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan 
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pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. 

Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-program 

pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah 

tertinggal.  

3) Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural adalah bentuk 

Kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan 

kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari 

budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk 

memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan 

seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah 

hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain. 

 4) Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural adalah bentuk 

Kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap 

sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan 

sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung 

adanya pembebasan Kemiskinan. Bentuk Kemiskinan seperti ini 

juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. 

Bentuk Kemiskinan struktural adalah bentuk Kemiskinan yang 

paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama 

di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank 

Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk Kemiskinan 



44 
 

struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga 

bentuk Kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2004: 

8-9). Setelah dikenal bentuk Kemiskinan, dikenal pula dengan jenis 

Kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis Kemiskinan 

berdasarkan sifatnya adalah: 

1)  Kemiskinan Alamiah Kemiskinan alamiah adalah Kemiskinan 

yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya 

alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, 

listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. 

Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya 

adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan 

pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal. 

2)  Kemiskinan Buatan Kemiskinan buatan adalah Kemiskinan yang 

diakibatkan oleh sistem moderenisasi atau pembangunan yang 

menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan 

untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi 

secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari 

pelaksanaan konsep pembangunan (developmentalism) yang 

umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. 

Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi 

mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil 
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pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati 

tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor 

pertanian. 

Kedua jenis Kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan 

dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di 

negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an 

(Jarnasy, 2004: 8). 

5.  Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan 

Pengukuran mengenai Kemiskinan yang selama ini banyak 

dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan 

rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan 

pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi 

permasalahan dalam Kemiskinan mengukur banyaknya individu 

dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau 

fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan 

pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai 

referensi untuk menerangkan terbentuknya Kemiskinan. Keseluruhan 

hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator 

Kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial 

dalam pembangunan. Adapun mengenai beberapa indikator-indikator 

Kemiskinan akan diuraikan pada sub sub bab berikut ini. 
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1. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi  

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, Kemiskinan adalah bentuk 

ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok 

orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. 

Dimensi ekonomi dari Kemiskinan diartikan sebagai kekurangan 

sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial 

maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004: 123). Dari 

pengertian ini, dimensi ekonomi untuk Kemiskinan memiliki dua 

aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. 

Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator Kemiskinan 

adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang 

dapat digunakan sebagai indikator Kemiskinan adalah garis 

Kemiskinan. 

1.)  Pendapatan Per Kapita 

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan 

masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya 

pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya 

output dibagi oleh Jumlah Pendudukdi suatu daerah untuk kurun 
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waktu 1 tahun (Todaro, 1997: 437). Indikator pendapatan per kapita 

menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan 

salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin.  

2.) Garis Kemiskinan 

Garis Kemiskinan merupakan salah satu indikator Kemiskinan 

yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan 

per kapita pada kelompok referensi (reference population) yang telah 

ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai 

penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan 

berada sedikit di atas garis Kemiskinan. Berdasarkan definisi dari 

BPS, garis Kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi 

minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada 

referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. 

Pada prinsipnya, indikator garis Kemiskinan mengukur kemampuan 

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur 

daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang 

dimaksudkan dalam garis Kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk 

sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 

2004: 123). 

2. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah 
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Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu 

perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran 

sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan Kemiskinan. 

Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan Kemiskinan 

dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan 

yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen 

Sosial. Program penanggulangan masalah Kemiskinan ini dibiayai 

melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) 

melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. 

3. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan 

Dari berbagai data Kemiskinan yang dihimpun menyebutkan 

adanya keterkaitan antara Kemiskinan dan kualitas kesehatan 

masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam 

mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan 

kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan 

yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan 

yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya 

resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko 

terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut 

miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan 
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kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan 

resiko kematian yang tinggi. 

2.2.8 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin 

Pada sub-bab sebelumnya telah dibahas mengenai terbentuknya 

Kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ataupun 

sekelompok orang (masyarakat) menjadi miskin. Pemikiran sosial saat 

ini lebih banyak memfokuskan penyebab Kemiskinan pada faktor-

faktor yang dianggap dapat mempengaruhi Jumlah Pendudukmiskin 

yang terdapat di suatu daerah. Faktorfaktor tersebut merupakan 

dimensi dari kesejahteraan atau Kemiskinan yang selanjutnya 

dijadikan sebagai faktor yang menciptakan besarnya penduduk miskin 

(Saleh, 2002: 88-89). Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang 

mempengaruhi Jumlah Pendudukmiskin di suatu daerah diterangkan 

sebagai berikut : 

1)  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita  

2) Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan  

3) Angka Melek Huruf (AMH) 

4) Jumlah PendudukYang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih 

(RPA) 
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5) Jumlah PendudukYang Tidak Mendapatkan Akses Fasiliats 

Kesehatan  

2.2.9 Indikator Kemiskinan P0, P1, P2 

Indikator-indikator yang biasa digunakan terkait dengan 

Kemiskinan antara lain adalah persentase penduduk miskin (P0), 

indeks kedalaman Kemiskinan (P1) dan indeks keparahan Kemiskinan 

(P2). Persentase penduduk miskin memberikan informasi mengenai 

proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori miskin, yaitu 

perbandingan antara penduduk yang berada di bawah garis 

Kemiskinan terhadap total penduduk di wilayah tersebut.  

Adapun indeks kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-

rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin 

terhadap garis Kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan 

Kemiskinan (P2) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai 

gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. 

2.2.10 Garis Kemiskinan 

Garis Kemiskinan adalah garis batas yang membedakan antara 

kelompok penduduk miskin dan tidak miskin. Garis ini menunjukkan 

sejumlah rupiah yang diperlukan oleh individu untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun non 
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makanan (BPS DIY, 2018). Penduduk dengan nilai pengeluaran di 

bawah garis Kemiskinan akan dikategorikan sebagai penduduk 

miskin. Sebaliknya penduduk dengan jumlah pengeluaran yang lebih 

besar dari nilai garis Kemiskinan dikategorikan sebagai bukan 

penduduk miskin.  

Garis Kemiskinan biasanya dibuat lebih dari satu. Hal ini 

diperlukan untuk mengakomodir perbedaan karakteristik wilayah, 

terutama dalam kaitannya dengan harga komoditi dan pola konsumsi 

yang berbeda antar wilayah. Dalam hal ini, garis Kemiskinan 

dibedakan menjadi garis Kemiskinan daerah perkotaan dan garis 

Kemiskinan daerah perdesaan. Selain itu, garis Kemiskinan juga 

dibedakan menurut kabupaten/kota. 

Dewi I,S Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M. Engka ( 

2005-2015) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah ternyata 

mempunyai hubungan negatif dengan Kemiskinan melalui Belanja 

Daerah. Kenaikan PAD akan menyebabkan turunnya angka 

Kemiskinan melalui Belanja Daerah. Dimana pada setiap penurunan 

Kemiskinan, PAD turut memberikan kontribusi pada Belanja Daerah 

terhadap Kemiskinan. 
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2.2.11 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

PDRB 

Jumlah penduduk 

Kemiskinan 

PAD 
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2.2.12 Hipotesis 

Yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1) PDRB diduga memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten/ kota di D.I Yogyakarta. 

2) Jumlah Penduduk diduga memiliki pengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten/ kota di D.I 

Yogyakarta. 

3) Kemiskinan diduga memiliki pengaruh negatif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten/ kota di D.I 

Yogyakarta. 

  


