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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Pustaka 

 Kajian Pustaka adalah dekripsi dari penelitian terdahulu dan digunakan 

penulis sebagai rujukan dalam melakukan penelitian. untuk mendapatkan 

gambaran kerangka pemikiran dan memperkaya bahan kajian serta upaya 

perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakuken oleh 

penulis. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini tersaji dengan 

orisinalitas.  

Penelitian – penelitian terdahulu yang berjudul analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di Indonesia (Noor Zuhdiyati dan David K : 2017), 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (Rusdarti 

dan Lesta K : 2013), analisis determinan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah 

(Dita Wahyu Puspita : 2015), analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan (Adit Agus Prastyo : 2010), pengaruh PDRB, pendidikan, dan 

kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DIY (Andri Nurmalita : 2017), 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan IPM terhadap kemiskinan di 

Jawa Barat (Sussy Susanti : 2013), pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap 

kemiskinan dan PDRB di kota Manado (Jacline I et all : 2016), analisis pengaruh 

PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan kab/kota di provinsi Sumatera Barat 

dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening (Jolianis : 2016), 
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pengaruh PAD, dan dana perimbangan terhadap kemiskinan dan PDRB di 

provinsi NTT (Marianus Manek dan Rudy Badrudin : 2016), pengaruh jumlah 

penduduk, pengangguran, dan APBD terhadap kemiskinan di Indonesia (Irhamni : 

2017) sebagai referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini. Berikut 

penjelasan penelitian terdahulu pada tabel 2.1 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

Judul Peneliti Variabel Alat Analisis Hasil 

Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kemiskinan di 

Indonesia 

Noor 

Zuhdiyati 

dan David 

K (2017). 

Variabel 

Terikat : 

Kemiskinan 

 

Variabel Bebas 

: PDRB, IPM, 

TPT 

Regresi data 

panel. 

IPM 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Indonesia. 

PDRB dan 

TPT tak 

berpengaruh 

terhadap 

kemiskinan di 

Indonesia. 
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Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

tingkat 

kemiskinan di 

Jawa Tengah 

Rusdarti 

dan Lesta 

Karolina S 

(2013) 

Variabel terikat 

: Kemiskinan. 

 

Variabel bebas 

: APBD dan 

PDRB 

OLS 

(ordinary 

least square) 

APBD 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

jawa tengah. 

PDRB 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

jawa tengah. 

Analisis 

determinan 

kemiskinan di 

Propinsi Jawa 

Tengah 

Dita 

Wahyu 

Puspita 

(2015) 

Variaberl 

terikat : 

Kemiskinan 

 

Variabel bebas 

: Jumlah 

penduduk 

miskin, 

Pengangguran, 

PDRB, 

Populasi, dan 

Angka melek 

huruf 

 

Regresi data 

panel 

Pengangguran 

dan populasi 

berpengaruh 

positif terhadp 

kemiskinan di 

Propinsi Jawa 

Tengah. 

PDRB 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kemiskinan di 

Propinsi Jawa 

Tengah. 

Angka melek 

huruf tak 

berpengaruh 

terhadap 

kemiskinan di 

Propinsi Jawa 

Tengah. 
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Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adit Agus 

Prastyo 

(2010) 

 

Variabel 

terikat :  

Kemiskinan 

 

Variabel bebas 

: PDRB, 

Pendidikan, 

UMR, 

Pengangguran 

Regresi data 

panel dan 

OLS 

(ordinary 

least 

square). 

PDRB, UMR, 

dan 

pendidikan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

Pengangguran 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

Pengaruh 

PDRB, 

pendidikan, 

dan kesehatan 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan di 

Propinsi DIY 

Andri 

Nurmalita 

Suryandi 

(2017) 

Variabel 

terikat : 

Kemiskinan 

Variabel bebas 

: PDRB, 

Kesehatan, 

Pendidikan 

 

 

Regresi data 

panel 

PDRB dan 

Kesehatan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi DIY. 

Pendidikan 

tak 

berpengaruh 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi DIY. 
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Pengaruh 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pengangguran, 

dan IPM 

terhadap 

kemiskinan di 

Jawa Barat 

Sussy 

Susanti 

(2013) 

Variabel 

terikat : 

Kemiskinan 

Variabel bebas 

: PDRB, 

Pengangguran, 

IPM 

Regresi data 

panel 

PDRB, 

Pengangguran, 

dan IPM 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Jawa Barat. 

Pengaruh 

DAU, DAK, 

PAD terhadap 

PDRB dan 

kemiskinan di 

Kota Manado 

Meilita L. 

Anwar, 

Sutomo 

W. Palar, 

dan 

Jacline I. 

Sumual 

(2016) 

Variabel 

terikat : 

kemiskinan 

dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Variabel bebas 

: DAU, DAK, 

dan PAD 

Regresi 

linier 

berganda 

DAU, DAK, 

dan PAD 

berpengaruh 

terhadap 

kemiskinan di 

Kota Manado. 

DAU, DAK, 

dan PAD 

berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Kota Manado. 

Analisis 

Pengaruh 

PAD, DAU, 

dan DAK 

terhadap 

kemiskinan 

pada 

kabupaten/kota 

di Propinsi 

Sumatera 

Barat dengan 

pertumbuhan 

ekonomi 

sebagai 

variabel 

intervening 

Jolianis 

(2016) 

Variabel 

terikat : 

Kemiskinan 

Variabel 

Bebas : PAD, 

DAU, dan 

DAK 

OLS 

(ordinary 

least 

square).  

PAD dan 

DAU 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

propinsi 

Sumatera 

Barat. 

DAK tak 

berpengaruh 

dan signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

propinsi 

Sumatera 

Barat. 
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Pengaruh PAD 

dan dana 

perimbangan 

terhadap 

kemiskinan 

dan PDRB di 

Propinsi NTT 

Marianus 

Manek 

dan Rudy 

Badrudin 

(2016) 

Variabel 

terikat : 

Kemiskinan 

dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Variabel bebas 

: PAD dan 

Dana 

Perimbangan 

Regresi data 

panel 

PAD 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

PDRB di 

Propinsi NTT. 

 

PAD 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kemiskinan di 

Propinsi NTT. 

 

Dana 

Perimbangan 

tak 

berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

kemiskinan di 

Propinsi NTT. 

 

Pengaruh 

jumlah 

penduduk, 

pengangguran, 

dan APBD 

terhadap 

kemiskinan di 

Indonesia 

 

Irhamni 

(2017) 

 

Variabel 

terikat : 

Kemiskinan 

Variabel bebas 

: Jumlah 

Penduduk, 

Pengangguran, 

dan 

Pengeluaran 

pemerintah 

 

OLS 

(ordinary 

least 

square). 

 

Jumlah 

penduduk dan 

pengangguran 

berpengarh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Indonesia. 

APBD 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kemiskinan di 

Indonesia. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Kemiskinan 

a. Pengertian Kemiskinan 

Menurut Soerjono Soekanto (1982), arti kemiskinan atau 

poverty sebagai suatu kondisi dimana individu atau sekelompok orang 

tak mampu mancapai taraf kehidupan tertentu dan juga tak mampu 

mencapai baik pemanfaatan tenaga mental sampai physicnya dalam 

lingkup tersebut. Istilah kemiskinan menjadi problem yang menimpa 

individu atau sekelompok untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan 

ekonomi sebagai kebutuhan primer dalam standar hidup tertentu.  

Dalam lingkup arti yang sempit, kemiskinan terjadi pada suatu 

kondisi tertentu atau dengan kata lain tak punya uang maupun barang 

untuk menjalani hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan lingkup arti 

yang luas, Chambers (Suryawati, 2005) menyebutkan bahwa 

kemiskinan merupakan suatu konsep dengan terintegrasi yang 

mempunyai lima dimensi, yaitu: 1) poverty, 2) powerles, 3) state of 

emergenci, 4) dependenc, dan 5) isolasi baik secara sosiologis maupun 

geografis. 

Kemiskinan merupakan kondisi dimana adanya kehampaan atau 

tidak ada kepunyaan serta minimnya pendapatan, juga dengan kata lain 

mengindikasikan kondisi dimana tidak bisa menjamin terpenuhnya 

kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan, sandang, dan papan (Bhinadi, 

2017:9). Poverty juga dijelaskan oleh BPS yaitu ketidakberdayaan 
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kondisi individu atau sekelompok untuk terpenuhinya istilah hidup 

layak (BPS, 2005). 

b. Konsep Kemiskinan 

Menurut Ragnar Nurske (1952), Lingkaran poverty adalah 

umumnya menjadi problem di hampei semua daerah negara 

berkembang. Dikarenakan adanya low capacity dalam saving 

menyebabkan minimnya income riel, yang dimana income riil yang 

minim tersebut mencerminkan produktifitas yng minim juga. Hal 

tersebut pastinya berdampak sehingga menyebabkan kekurangan 

modal. Kekurangan modal itulah yang mengakibatkan low capacity 

dalam saving. 

Badan Pusat Statistik (2019), dalam pengukuran kemiskinan 

menggunakan konsep basic needs appproach, dimana hal ini poverty 

digambarkan sebagai ketidakberdayaan dari segi ekonomi untuk 

melengkapi baasic needs approoach dan bukan foods yang diukur dri 

segi pengeluaran. Konsep poverty juga diungkapkan Pattinama (2009) 

dengan bersifat banyak sisi (multi faset) serta kompleks, oleh sebab itu 

poverty diklasifikan dalam 3 jenis (Harniati,2010) yaitu : 

1. Kemiskinan alamiah, Kondisi dimana kualitas SDA dan SDM 

minim menjadikan peluang produksi juga rendah. Khususnya 

Indonesia dalam hal ini mempengaruhi sektor pertanian yang 

dimana lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas 
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produksi sehingga bisa saja hasil produksi hanya dapat 

diperoleh satu kali dalam setahun. 

2. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang identik dengan tingkah 

laku seseorang maupun sekelompok masyarakat yang tidak ada 

usaha dalam menaikan taraf hidupnya walaupun ada ajakan dari 

pihak lain untuk berkembang. Kemiskinan ini juga terjadi 

karena sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam 

terjadinya hal tersebut. Misal contohnya adalah sistem waris 

yang dimana adanya pembagian kepemilikan lahan, sehingga 

semakin lama semakin sedikit kepemilikan lahan per keluarga. 

3. Kemiskinan struktural, problem yang terjadi akibat struktur atau 

instansi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya suatu 

kebijakan yang diterapkan pemerintah miss dari tujuan yang 

diinginkan dan hal ini dapat mengakibatkan problem of poverty 

Misalnya, kebijkan tersebut lebih terfokuskan pada keterbatasan 

akses terhadap pengelolaan SDA maupun SDM yang ada dalam 

proses pembangunan. Maka hal tersebut dapat dihindari dengan 

lebih fokusnya pemerintah dalam membuat kebijakan yang 

berpihak ke rakyat.  

Ketiga dimensi tersebut menjelaskan adanya kondisi kemiskinan 

bukan disebabkan hanya faktor tunggal saja, bahkan dapat terjadi 

karena faktor alam. Misal nya negara Uni Emirat Arab (UAE) yang 

seperti kita tahu, bahwa SDA yang berupa minyak bumi mentah serta 
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gas alam yang sangat berperan penting dalam kondisi sosial masyarakat 

disana. (Soedjatmiko, 1980: 46-61). 

c. Penyebab Kemiskinan Menurut Para Ahli 

Menurut Sharp et al. (2000), penyebab kemiskinan meliputi lima 

hal antara lain yaitu : 

1. Low qualitiy of the labor, kondisi kemiskinan yang bisa dilihat 

dari hasil angka buta huruf sebagai patokanya. Misalnya, Pulau 

Jawa hanya memiliki jumlah buta huruf sebanyak 1%, 

dibandingkan dengn Papua yang mempunyai jumlah buta huruf 

diatas 50%. Hal tersebut tentunya menjadi problem karena 

adanya perbedaan quality of labor. 

2. Difficult access to capital ownership, adanya modal minim 

diikuti rasio dari modal dan labor mengakibatkan low of 

productivity yang pada akhirnya dapat memicu adanya problem 

kemiskinan. 

3. Low level control of technology, dengan akses teknologi atau 

kemampuan dalam mengolah teknologi yang masih rendah 

berdampak terhadap produktivitas yang rendah juga. Tingkat 

produktivitas ini memicu labor bisa mengalami kondisi 

pengangguran. Hal tersebut disebabkan adanya globalisasi yang 

dimana dunia semakin berkembang dan teknologi semakin 

canggih jika tidak diikuti oleh baik skill dari labor maupun 

teknik produksi akan menyebabkan kegagalan produktivitas. 
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4. Inefficient use of resources, kondisi dimana sebenarnya negara 

tidak benar – benar dalam kategori miskin akan tetapi negara 

tersebut masih belum sepenuhnya dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya yang tersedia atau masih bersifat 

tradisional dalam pengelolaan sehingga tidak bisa efisien. 

5. High population growth, sama hal nya dengan teori Malthus 

yang dimana pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti 

dengan kebutuhan primer. Misal kondisi tingginya jumlah 

penduduk namun kekurangan bahan pangan, hal ini lah yang 

menjadi indikasi adanya problem kemiskinan. 

Sedangkan menurut Paol Spictker (2002), pemicu kemiskinan 

dapat diliat dalam 5 mazhab: 

1. Individu, disebabkan oleh characteristic sesorang miskin itu 

sendiri: lazy, wrong choice, failed, disability. 

2. Keluarga, disebabkan faktor keturunan, antar generation terjadi 

ketidak keberuntungan yang berulang ulang, khususnya dalam 

pendidikan. 

3. Ruang Lingkup, disebabkan characteristic tingkah laku suatu 

kondisi lingkup masyarakat yang berdampak pada moral. 

4. Kestrukturan, wujud kemiskinan yang dilihat dari perwujudan 

perbedaan status kewarganegaraan masyarakat dalam hak nya. 
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2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Definisi pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets (Todaro, 2003) 

adalah kondisi jangka yang cukup lama pada suatu negara yang 

mengalami penambahan capacity dalam mensupply needs of economic 

dengan diikuti perkembangan teknology, institusional, dan ideologi. 

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya kemajuan 

aktivitas dalam perekonomian yang berdampak pada penambahan 

produksi barang dan jasa (Sukirno, 2012:9). Hal tersebut pula, dapat 

mengukur sejauh mana perkembangan suatu perekonomian negara. 

Dimana pada aktifitasnya, pertumbuhan ekonomi adalah adanya 

kenaikan fiskal suatu negara pada production barang dan jasa yang 

diwujudkan dalam bentuk penambahan hasil produksi serta barang 

modal dan pembangunan infrastruktur (Sukirno, 2012:423). Sedangkan 

dalam real nya, gambaran pertumbuhan ekonomi itu dapat pula 

diwujudkan dalam suatu pencapaian negara dalam bentuk Produk 

Domestik Bruto (PDB), atau pada suatu daerah diwujudkan dalam 

bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik 

Regional Bruto sendiri adalah hasil penambahan angka produksi dalam 

barang maupun jasa yang diperoleh dari sektor unit usaha pada suatu 

daerah (Sudirman Jamal et al, 2009:146). 
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b. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan 

Pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam PDB atau PDRB 

adalah salah satu indeks dalam menangani maslaah kemiskinan 

(poverty). Dengan adanya kenaikan PDRB mampu mendorong 

pengahasilan masyarakat yang dimana nantinya berdampak positif yaitu 

dapat mengentaskan kemiskinan (Cremin, 2012). 

Pertumbuuhan ekonomy menurut Kuznet (Tambunan, 2014) 

mercerminkan ikatan jaringan yang berpengaruh terhadap poverty, 

pertumbuhan ekonomi dalam step by step nya memiliki dampak pada 

pengurangan angka kemiskinan secara kontinu. Oleh karena itu, hal ini 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam 

PDB atau PDRB memiliki pengaruh yang negative (-) terhadap 

kemiskinan (poverty). 

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah 

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Nurcholiss (2007:182) mengemukakan, pendapatan asli daerah 

merupakan wujud dari hasil pendapatan penerimaan pajak daerah, 

reteribusi daerah, serta keuntungan bersih dari suatu perusahaan daerah 

yang berlaku. Pada UU Nomor 32/2004, menyebutkan bahwa 

pendapatan daerah adalahh hasil jumlah daerah yng berlaku sebagai 

kenaikan nilai kekayaan bruto pada periode anggaran tertentu, dan juga 

bersumber dari dana perimbangan baik pusat mapun daerah serta 

pendapatan asli daerah yang lain sebagainya. Halim (2004 : 96), juga 
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menerangkan bahwa otoritas dalam pemberdayaan sumber keuangan 

diterapkan dalam kapasitas pendapatan asli daerah atau PAD yang 

diambil berlandaskan peraturan daerah. 

b. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan 

Rustiadi et. all (2010), dalam pendapatan asli daerah atau PAD 

yang meningkat belum menggambarkan pula kenaikan pendapatan 

masyarakat daerah itu sendiri. Akan tetapi, dengan meningkat nya PAD 

mampu menjadi kesempatan pemerintah daerah dalam menjadikan 

faktor sumber daya dalam peningkatan pendapatan masyarkat sehingga 

nantinya dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Serta 

dengan adnaya kebijakan otonomi daerah atau proses pemerintahan 

dikontrol penuh oleh pemerintah daerah sendiri akan mampu 

memfokuskan masalah kemiskinan dengan membuat peraturan yang 

dimana memudahkan investor swasta masuk dan berperan dalam 

pembangunan ekonomi daerah sehingga nantinya diharapkan adanya 

keterbukaan lapangan pekerjaan dan berdampak pada meningkatnya 

pendapatan masyarakat suatu daerah. 
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2.2.4. Dana Alokasi Umum 

a. Pengertian Dana Alokasi Umum 

Pada UU Nomor 33/2004, menyebutkan Dana Alokasi Umum 

mewujudkan keuangan yang berasal dari pendapatan APBN yang 

kemudian diperuntukan dengan maksud adanya kesamaan kapasitas 

dalam hal keuangan antar daerah untuk pelaksanaan desentralisasi atau 

pelaksanaan aktifitas daerah. Sidik (Kuncoro, 2004), mengemukakan 

bahwa salah satu componen dana perimbangan pada APBN,  yang 

dialokasikan khusus berdasarkan kesenjangan fiskal atau pengurangan 

antara  fiskal needs dengan  fiskal capacity merupakan bagian dari dana 

alokasi umum. 

b. Hubungan Dana Alokasi Umum dan Kemiskinan 

Keterkaitan Dana Alokasi Umum atau DAU dan Kemiskinan 

sebenernya sama dengan keterkaitan Pendapatan Asli Daerah dan 

Kemiskian. Dimana DAU memberikan kontribusi terbesar dalam Dana 

Perimbangan sehingga DAU dapat membuat kapasitas keuangan 

masing-masing daerah yang sama melalui implementasi kebijakan yang 

mempertimbangkan kepentingan dan potensi daerah dan nantinya hal 

ini akan memicu pembangunan daerah sehingga dapat mensejahterakan 

masyarakat dan mengurangi kemiskinan. 
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2.2.5. Pendidikan 

a. Pengertian Pendidikan 

Menurut Kuznets (Todaro, 2011) pendidikan adalah kunci 

dalam membentuk kemampuan individu atau kelompok yang mendasar 

untuk membebaskan individu tersebut dalam kemiskinan atau poverty. 

Pada suatu negara, pendidikan adalah kapabilitas untuk mempelajari 

dan mengembangkan technology agar terjadi kenaikan kualitas dalam 

proses terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang kontinu. 

UU Nomor 20/2003 terkait system aturan Pendidikan, 

menyebutkan definisi pendidikan merupakan aktifitas yang dilakukan 

individu atau kelompok secara sadar untuk mengembangkan 

kemampuan baik skill maupun mental yang diperlukan dalam lingkup 

hidup bermasyarakat.. Tujuan pendidikan sebenernya yaitu mencari 

potensi diri agar menjadi individu atau kelompok yang lebih baik yang 

berguna baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. 
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b. Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan 

Keterkaitann pendidikan dan kemiskinan atau poverty yaitu 

sangat kompleks, yang dimana dengan pendidikan mampu menaikkn 

martabat seseorang lewat penguasaan ilmu dan skill. Menerapkan 

pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat sama juga mampu 

menggapai impian masa depan, hal tersebut lah yang harus ditekankan 

di dalam diri sebagai acuan untuk mendorong mencerdaskan bangsa 

(Criswardani Suryawati, 2005). 

Teori pertumbuhan berfokus pada pentingnya peran pemerintah 

dalam human capital di masyarakat dan sebagai acuan mengembangkan 

produktivitas manusia. Jika hal tersebut terpenuhi dengan peran 

pemerintah sebagai fasilitator dan penggerak dalam sektor pendidikan 

maka akan terjadi kondisi dimana adanya sumber daya manusia atau 

SDM yang berkualitas yang dipunyai oleh suatu negara. Oleh sebab itu, 

dengan tingginya tingkat pendidikan maka hal tersebut akan mampu 

meningkatkan skill dan mental melalui kenaikan produktivitas kerja dan 

nantinya akan berdampak langsung pada kualitas hidup yang meningkat 

dengan kenaikan pendapatan atau upah sehingga mengurangi 

kemiskinan (Sitepu, 2004). 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka Pemikiran merupakan rangkuman dari teori yang telah 

dijelaskan. Bentuk dari kerangka pemikiran adalah skema. Skema dari proses 

penelitian adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

2.4. Hipotesis 

 Penelitian yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah 

disebutkan memperoleh hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di 

provinsi Jawa Tengah. 

2. Diduga PAD berpngaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di 

provinsi Jawa Tengah. 

3. Diduga DAU berpengarh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di 

provinsi Jawa Tengah. 

4. Diduga Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. 

PDRB 
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DAU 

Pendidikan 

 
Kemiskinan 


