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 BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

 
Pada bab dua ini peneliti akan mengkaji beberapa peneletian terdahulu yang 

berkaitan dengan factor-faktor penyebab dan mempengaruhi kemiskinan. Tujuan dari 

peneletian terdahulu adalah sebgai referensi dalam peneletian dan memperkuat hasil 

analisis, adapun peneletian- penelitian tersebut adalah: 

Menurut (Tonapa, Riani, & Marit, 2015) tujuan dari penelitiannya untuk 

menganalisis factor-faktor (pertumbuhan ekonomi dan melek huruf) yang 

berpengaruh signifikan dan factor mana yang dominan mempengaruhi tingkat 

kemiskinan di kota jayapura tahun 2004-2013. Penulis menggunakan alat analisis 

Regresi Linier Sederhana dan pengujian kriteria statistic untuk mengetahui 

signifkansi variable-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan hanya variable 

melek huruf saja yang berpengaruh secara signifikan dan berpengaruh dominan 

terhadap tingkat kemiskinan di kota jayapura dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

dan nilai koefisien sebesar -3,571. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mempunyai 

nilai koefisien sebesar 0,409 dan nilai koefisien sebesar -0,388. 

Menurut (maulidah & Soejoto, 2015) penelitiannya mempunyai tujuan untuk 

menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan dan konsumsi terhadap 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur baik secara parsial maupun 

silmutan. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur tahun 2009-
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2013. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan 

metode analisis menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Sedangkan pendapatan dan 

konsumsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Timur. Sedangkan secara simultan tingkat pendidikan, pendapatan, dan konsumsi 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. 

Menurut, (Putri, 2014) Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2008-2012. Variabel ini adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel 

dependen dan Indek Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, dan belanja 

publik sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang di peroleh dari terbitan Badan Pusat Statistik 

berbagai edisi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel degab 

pendekatan common effect. Dalam smengolah data, penulis menggunakan bantuan 

software Eviews 6. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh 

bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB per kapita terbukti berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan 

belanja publik berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur. 
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Menurut, (Ratih, Utama, & Mahendra Yasa, 2017) kemiskinan menjadi salah 

satu masalah yang mendasar dan pusat perhatian di negara manapun. Kemiskinan 

merupakan suatu keadaan yang tidak hanya dialami oleh negara yang berkembang, 

namun juga bagi negara maju termasuk Indonesia tidak terkecuali Provinsi Bali 

terutama wilayah Sarbagita. Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan 

penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah 

telah dilaksanakan, baik dalam skala nasional maupun lokal. Penurunan tingkat 

kemiskinan bisa dilihat melalui pencapaian Produk Domestik Regional Bruto pada 

daerah tersebut. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto pada wilayah 

Sarbagaita sangat tergantung kepada realisasi investasi, pengeluaran pemerintah dan 

tenaga kerja yang terserap. Tingginya investasi dan pengeluaran pemerintah pada 

wilayah sarbagita akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto pada 

wilayah tersebut, dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto maka 

kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan selanjutnya akan dapat 

mengurangi Tingkat kemiskinan. 

Menurut, (Irhamni, 2017) penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap keiskinan di 

Indonesia tahun 1986-2015. Peneltian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data 

yang digunakan adalah data sekunder Indonesia tahun 1986- 2015. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis data time series dengan model OLS 

(Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Varriabel jumlah 
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penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar 6,257149 

dalam jangka panjang. 2. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan sebesar 0,194924 dalam jangka panjang. 3. Variabel 

pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 

sebesar -0,299375 dalam jangka panjang. 4. Variabel jumlah penduduk, 

pengangguran, dan pengeluara pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap 

kemiskinan jangka panjang. 

Menurut, (Dwihapsari, 2017) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan 

pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia 2000-2015. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yaitu data timeseries tahun 2000-2015. Data jumlah 

penduduk miskin sebagai indikator kemiskinan, growth sebagai pertumbuhan 

ekonomi, inflasi dan pengangguran. Alat analisis menggunakan regresi linear 

berganda atau Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan 

pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Untuk itu pemerintah 

hendaknya memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja sehingga mampu 

mengurangi angka pengangguran di Indonesia. 

N

o 

Judul Variabel Variabel 

Independen 

Metode 

Analisis 

Hasil 

1 Analisis Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi 

tingkat kemiskinan di 

kota Jayapura (Tonapa, 

Riani, & Marit) 2015 

Y:Tingkat 

Kemiskinan 

X:Pertumbuhan 

ekonomi dan 

melek 

 

Pertumbuha

n ekonomi 

dan melek 

Analisis 

Regresi Linear 

Sederhana 

Hanya Variabel 

melek huruf saja 

yang 

berpengaruh 

dominan 

terhadap tingkat 



 22 

 kemiskinan di 

jayapura 

2 Pengaruh tingkat 

Pendidikan, 

pendapatan dan 

konsumsi terhadap 

jumlah penduduk 

miskin di provinsi 

Jawa Timur (Maulidah 

& Soejoto, 2015) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Pendidikan, 

pendapatan 

dan 

konsumsi 

Analisis 

Regresi Data 

Panel 

Secara parsial 

tingkat 

Pendidikan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap jumlah 

penduduk 

miskin di Jawa 

Timur. 

Sedangkan  

3 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat 

kemiskinan di provinsi 

Jawa Timur tahun 

2008-2012 (Putri 

A.M.,) 2014 

Tingkat 

Kemiskinan 

IPM, PDRB 

perkapita, 

dan belanja 

publik 

Regresi Data 

Panel 

Diperoleh 

bahwa IPM dan 

PDRB perkapita 

terbukti 

berpengaruh 

negative dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Jawa 

Timur. 

Sedangkan 

belanja public 

berpengaruh 

positif terhadap 

tingkat 

kemiskinan di 

Jawa Timur. 

4 Pengaruh Investasi, 

Pengeluaran 

pemerintah, tenaga 

kerja terhadap PDRB 

dan tingkat kemiskinan 

di wilayah Serbagita 

Provinsi Bali (Ratih, 

Utama & Mahendra 

Yasa, 2017) 

Tingkat 

Kemiskinan 

Pengaruh 

Investasi, 

Pengeluaran 

pemerintah, 

tenaga kerja 

terhadap 

PDRB 

Regresi Data 

Panel 

Penurunan 

tingkat 

kemisikinan 

bisa dilihat 

melalui 

pencapaian 

PDRB pada 

daerah tersebut. 

PDRB maka 

kesejahteraan 

masyarakat 

meningkat dan 

selanjutnya akan 

dapat 

mengurangi 

tingkkat 

kemiskinan. 

5 Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Inflasi dan 

Kemiskinan Pertumbuha

n Ekonomi, 

inflasi dan 

Timeseries 

dengan model 

OLS 

Ditemukan 

bahwa 

pertumbuhan 
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Pengangguran 

Terhadap kemiskinan 

di Indonesia Tahun 

2000-2015 

(Dwihapsari, 2017) 

penganggur

an 

(Ordinary 

Least Square) 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kemiskinan. 

Sedangkan 

pengangguran 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan.  

6 Pengaruh Jumlah 

Penduduk, 

Pengangguran, dan 

Pengeluaran 

Pemerintah Terhadap 

Kemiskinan di 

Indonesia tahun 1986-

2015 (Irhamni, 2017) 

Kemiskinan  Jumlah 

Pendudu, 

penganggur

an dan 

pengeluaran 

pemerintah 

Times dengan 

model OLS 

(Ordinary 

Least Square) 

Variabel jumlah 

penduduk, 

pengangguran, 

dan pengeluaran 

pemerintah 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap 

kemiskinan 

jangka Panjang 

7 Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Jumlah 

Pendudukk dan 

Tenaga Kerja 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Jawa 

Tengah Tahun 

2014(Saputro, 2017) 

Kemiskinan Pertumbuha

n ekonomi, 

jumlah 

penduduk 

dan tenaga 

kerja 

Timeseries 

model OLS 

(Ordinary 

Least Square) 

Hasil Penelitian 

ini dapat 

disimpulkan 

bahwa variabel 

PDRB memiliki 

pengaruh secara 

signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan 

dengan nilai 

koeifisien 

sebesar 

0,395690. Hal 

yang sama juga 

terdapat pada 

variabel jumlah 

penduduk yang 

memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan 

dengan nilai 

koefisien 

sebesar -

0,020746 

8 Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Tingkat 

Pengangguran 

terhadap Tingkat 

Kemiskinan di 

Tingkat 

Kemsikinan  

Pertumbuha

n Ekonomi 

dan Tingkat 

Penganggur

an 

Regresi Linier 

Berganda 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

berpengaruh 

negative dan 

signifikan 
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Provinsi Sumatra 

Utara tahun 2001-

2016. (Anggara, 2017) 

terhadap tingkat 

kemiskinan. 

Sedangakan 

tingkat 

pengangguran 

berpengaruh 

postif terhadap 

tingkat 

kemiskinan di 

Provinsi 

Sumatra Utara. 

9 Analisis Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi 

Kemiskinan di 

Indonesia Selama 

Lima Tahun Terakhir 

(Studi Kasus pada 33 

Provinsi). 

(Zuhdiyaty,2017) 

Kemiskinan  IPM, 

Pertumbuha

n 

Ekonomi,TP

T 

Regresi Data 

Panel 

Hasil Regresi 

menunjukkan 

adanya 

pengaruh 

diantara IPM 

dan kemiskinan, 

untuk 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

TPT tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kemiskinan di 

Indonesia 

selama kurun 

waktu lima 

tahun 2011-

2015. 

10 Pengaruh PDRB dan 

Jumlah Penduduk 

Terhadap Kemiskinan 

di Indonesia Periode 

1990-

2008.(Mustika,2011) 

Kemiskinan Pertumbuha

n ekonomi 

dan 

pertumbuha

n penduduk 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil dari 

regresi 

menunjukkan 

bahwa variabel 

PDRB dan 

variabel jumlah 

penduduk 

signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan 

dengan alfa 

masing-masing 

0.05 dan 0.01. 

11 Beberapa Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan di 

Provinsi Bali. (Putri I. 

S., 2013) 

Tingkat 

Kemiskinan 

Pertumbuha

n ekonomi, 

upah 

minimum, 

tingkat 

Pendidikan, 

dan tingkat 

Penganggur

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda. 

Pertumbuhan 

ekonomi, upah 

minimum dan 

tingkat 

penididikan 

secara parsial 

memliki 

hubungan 
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an. negative 

terhadap 

kemiskinan. 

Sedangkan 

tingkat 

pengangguran 

secara parsial 

berpengaruh 

positif namun 

tidak signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan di 

provinsi bali. 

 

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut mengangkat judul tentang kemiskinan 

di kota, pulau, provinsi dan juga di negara Indonesia. Kemiskinan adalah salah satu 

permasalahan di semua negara di dunia ini. Negara maju dan berkembang pun tidak 

luput dengan masalah kemiskinan. Jumlah Penduduk di Indonesia merupakan 

terbanyak ke empat setelah Cina, India, Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk 

yang banyak, Indonesia sangat sulit untuk meretas kemiskinan-kemiskinan yang ada 

didalamnya. Tidak heran banyak peneliti terdahulu yang meneliti tentang kemiskinan 

di Indonesia Dari penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan variabel Independen 

yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, 

Pendidikan, PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk, Angka 

Melek Huruf, Kesehatan, dan Investasi. Dari Variabel Independen yang ada dalam 

penelitian terdahulu menyebutkan bahwa dua puluh dua jurnal menggunakan 

Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran berjumlah sembilan jurnal, Jumlah penduduk 

enam jurnal, IPM berujumlah tujuh jurnal, Upah Minimum Regional berjumlah dua 

jurnal, Pendidikan berjumlah empat jurnal dan Inflasi berjumlah dua jurnal. 
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Metode analisis yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu adalah 

beragam model untuk mengetahui pengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia 

seperti Regresi linear sederhana, Regresi data panel, ordinary least squares (OLS), 

Regresi linear berganda, korelasi, jalur analisis, logistik, PLS, dan simultan. Dan 

regresi data panel berganda merupakan data yang paling banyak digunakan. Hasil 

yang di dapat dari penelitian terdahulu di atas yaitu Indeks Pembangunan Manusia 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini pula 

ditemukan bahwa pengaruh pengangguran, PDRB dan jumlah atau populasi 

penduduk signifikan. Artinya berpengaruh pada kemiskinan. Melihat dari penelitian 

terdahulu diatas, dapat di simpulkan bahwa variabel Independen dan metode analisis 

di dalam penelitian ini sering di gunakan pada penelitian-penelitian terdahulu. 

2.2 Kemiskinan 

 

Kemiskinan adalah kondisi dimana orang tidak mampu untuk memenuhi 

kebutuhan sendirinya. Kata fakir menunjukkan kepada seseorang yang memiliki 

sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali. Menurut bahasa, kata faqrun, 

maknanya adalah hal yang lepas dari segala sesuatu, baik bagian dari anggota 

tubuhnya ataupun yang lainnya. Ibnu Faris berkata; “fa, qaf dan ra merupakan huruf 

asli dan sahih yang menandakan pada hal yang lepas dari sesuatu, baik itu dari 

bagian anggota tubuh ataupun yang lainnya. Jadi, faqir adalah patah tulang-tulang 

punggungnya. Para ahli bahasa berkata; kata faqir diambil dari faqrun, seakan-akan 

orang fakir adalah orang yang patah tulang punggunya karena tergelincir dari 
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kehinaan dan kemiskinannya. Kata Miskin asal katanya adalah as-sakan, artinya 

yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata; 

“Huruf sin, kaf dan nun adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna 

kebalikan dari hal yang bergerak. 

Sehingga bisa diartikan orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh 

kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang 

yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang dikatakan 

miskin, dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat geraknya 

menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk bergerak, atau bisa juga berarti orang yang 

berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada manusia. 

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang 

dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation" dimana seseorang tersebut 

mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, 

kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan 

membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. 

Menurut World Bank, dalam definisi kemiskinan adalah:  

”The denial of choice and opportunities most basic for human development 

to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living 

freedom, self esteem and the respect of other”. 

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan 

kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan 
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kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi 

kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti 

orang lain.  

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang 

oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang 

menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan 

keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya 

generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara.  

Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang 

dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan 

industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, 

mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. 

Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi 

yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi 

tingkat kemiskinan.  

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan 

pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu 

melaksanankan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih 

menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. 
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Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan 

per kapita masyarakat. 

 

2.3 Ukuran Kemiskinan 

 

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran 

untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, 

atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari 

sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, 

sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan 

karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), penetapan perhitungan garis kemiskinan 

dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per 

orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari 

perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non 

makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori 

per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan 

meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.   

Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan 

berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang 

dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka 

ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang per hari. 
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Ukuran kemiskinan menurut Nurkse,1953 dalam Mudrajad Kuncoro, (1997) 

secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan 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 pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin 

kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut 

adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua 

hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga 

iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. 

Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan 

barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.  

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. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan 
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sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan 

golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah 

penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.  

3. Kemiskinan 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. Menurut Sharp (dalam 

Mudrajad Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika 

dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya 

ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi 

pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya 

yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat 

perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya 

manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya 

upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena 

rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi 

atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam 

modal. 
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2.4 Pertumbuhan Penduduk 

 

Menurut Maltus (dikutip dalam Lincolin Arsyad, 1997) kecenderungan umum 

penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 

30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari 

faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh 

karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan 

penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam 

masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung 

turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah 

stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsiten 

Menurut Maier (dikutip dari Mudrajat Kuncoro, 1997) di kalangan para pakar 

pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 

tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin 

membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya 

manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan 

memperlambat pembangunan.  

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat 

konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya 

perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya 

membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.  



 33 

2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor 

pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara 

sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan 

penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang 

rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern 

lainnya.  

3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan 

perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan 

sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama 

pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa 

masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat 

kesejahteraan warga kota. 

 

2.5 Produk Domestik Regional Bruto 

 

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

berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). 

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber saya alam 

yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-

masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor 
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produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor 

tersebut menyebabkan besaran PDRB disetiap daerah bervariasi.  

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada 

sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan 

mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari 

sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor 

pertanian dan jasa-jasa.  Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga 

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 

pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :  

 

 

1. PDRB dihitung dari Pendekatan Produksi  

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu 

tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan 

menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan 

Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, 

Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.  

2. PDRB dihitung dari pendekatan pengeluaran,   
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PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari 

untung.  

a. Konsumsi pemerintah.   

b. Pembentukan modal tetap domestik bruto.   

c. Perubahan stok.   

d. Ekspor netto.   

3. PDRB dihitung dari pendekatan pendapatan  

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor 

produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam 

jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud 

adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua 

hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.   

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di 

suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
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menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam 

perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas 

dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2000), sedangkan menurut BPS Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk 

menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. 

 

2.6 Indeks Pembangunan Manusia 

 

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat 

digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya 

terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat 

non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik 

masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, 

sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. Indeks 

pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk 

melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu 

wilayah.  

Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program 

pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga 

kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan 

oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran 
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untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang 

sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal 

harapan hidup, intelelektualitas dan standar hidup layak. Pada pelaksanaan 

perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam 

menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. 

Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai 

dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan 

pengambil keputusan. 

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana 

dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam 

memperluas pilihan-pilihan, yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan 

Indeks Standard Hidup yang Layak:  

 

a. Indeks Harapan Hidup  

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang 

diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan 

informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e0 

diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat 

masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang 

yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka 

harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian 
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Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak 

lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara 

singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh 

program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara 

menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan 

minimumnya. 

b. Indeks Pendidikan  

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu 

angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang 

digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada 

kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. 

Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi 

sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih 

dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-

rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan 

harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), 

dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca 

tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan 

cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang 

dimiliki penduduk. MYS dihitung secara tidak langsung, pertama-tama 
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dengan memberikan Faktor Konversi pada variabel “Pendidikan yang 

Ditamatkan” 

c. Indeks Standart Hidup Layak 

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP 

menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. 

Untuk perhitungan IPM ditingkat nasional (provinsi atau kabupaten/kota) 

tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur 

produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan aya beli riil masyarakat 

yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar 

provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 

komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang 

dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah 

distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang 

disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity). 

 

2.7 Pengangguran 

 

Standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang di 

maksudkan 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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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 konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan 

dalam permintaan agregat.  

Sedangkan menurut Edwards (1974), 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.  

4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara 

produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.  
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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 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. 

2.8 Hubungan Antara Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

 

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan 

Jumlah penduduk adalah hal yang sangat penting kaitannya dengan tingkat 

kemiskinan disuatu daerah karena dengan semakin banyaknya jumlah 

penduduk yang tidak terkendali akan berdampak kepada tidak tercapainya 
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tujuan ekonomi disuatu daerah. Menurut (Sukirno,1997) jumlah penduduk 

yang terus berkembang bisa menjadi faktor pendorong ataupun penghambat 

didalam pembangunan yang ingin dicapai. Dikatakan sebagai faktor 

pendorong karena bisa memberikan semakin banyak tenaga kerja, 

memperluas pasar karena faktor dari perluasan pasar barang dan jasa adalah 

pendapatan masyarakat dan juga jumlah penduduk. Sedangkan penduduk 

disebut sebagai faktor penghambat karena akan menurunkan produktivitas 

dan mengakibatkan banyaknya pengangguran. Banyak Teori dan pendapat 

para ahli yang menyatakan adanya hubungan antara pertumbuhan penduduk 

dengan kemiskinan, salah satunya adalah Thomas Robert Malthus yang 

menyatakan jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka suatu saat 

nanti sumber daya alam akan habis yang mengakibatkan munculnya banyak 

wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan yang akan 

dirasakan manusia. 

 

 

2. Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan 
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Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 

utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 

peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan 

penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpngan dalam 

pembagian dari penambahan pendapatan, yang selanjutnya akan menciptakan 

kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 

2003). Menurut Kuncoro pendekatan pembangunan tradisional lebih 

dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan 

PDRB suatu Provinsi, Kabupaten atau Kota. Selanjutnya Pembangunan 

Ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk 

domestic regional bruto (PDRB) secara kesuluruhan, tetapi harus 

memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan distribusi pendapatan telah 

menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. 

Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah derdampak pada kualitas  

konsumsi rumah tangga. Selanjutnya menurut penelitian Ratih, Utama & 

Mahendra Yasa, (2017) dari hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil 
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negatif bahwa PDRB sebagai indicator ketika PDRB semakin tinggi maka 

Tingkat Kemsikinan akan berkurang. 

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pembangunan manusia dalam 

upaya memperluas pilihan manusia didalam memenuhi segala kebutuhan 

dasar hidupnya yaitu kesehatan, pendidikan, dan kemampuan didalam 

memenuhi kebutuhan pokok disetiap harinya. Kaitannya jumlah penduduk 

miskin dengan indeks pembangunan manusia yaitu dimana jika kualitas 

sumber daya manusia disuatu daerah rendah maka jumlah penduduk miskin 

didaerah tersebut juga akan meningkat yang dilihat dari tiga komponen 

diantaranya adalah angka harapan hidup, pendidik, dan standar hidup 

layaknya. Jika ketiga komponen tersebut disuatu daerah turun maka akan 

berdampak kepada penduduk miskin yang meningkat. Menurut Todaro, 

(2000) didalam pembangunan manusia yang lebih baik lagi adalah tujuan dari 

pembangunan itu sendiri. Dimana terdapat peran yang sangat penting 

didalam pembangunan manusia karena pembangunan manusia akan 

memberikan gambaran bentuk suatu kemampuan Negara dalam menyerap 
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adanya teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya demi 

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjut2 Pengaruh IPM Terhadap 

Tingkat Kemiskinan. 

4. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

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

antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar 

masyarkat,yang tidak mempunyai pekerjaan yeyap atau hanya part time selali 

berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyaraka yang 

bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya 

termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah atas. Setiap orang 

yang tidak mempunyai pekerjaan disebut dengan miskin, sedangkan 

seseorang yang mempunyai pekerjaan secara penuh disebut dengan kaya. 

Karena kadangkala juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara 

sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesua 

dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang 

mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap sedemikian rupa karena 

mereka mempunyai sumber sumber lain yang bisa membantu masalah 
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keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi 

belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang 

mungkin bekerja secara penuh per hari tettapi tetap memperoleh pendapatan 

sedikit. Banyaknya pekerja yang manduru disektor informal yang bekerja 

secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin (Wijiyanto, 2010). 

 

Kerangka Konsep 
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Berdasarkan kepada penelitian terdahulu  kerangka konsep diatas dapat 

dijelaskan bahwa variabel independent (X) yang terdiri dari Jumlah Penduduk, 

Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat 

Kemiskinan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) Tingkat Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini digunakan kajian empiris Whisnu Adhi 

Saputra (2015) sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian juga merujuk kepada 

peneilitian yang dilakukan oleh Moch. Aldino P.G pada tahun 2018 dengan judul 

Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini 

terdapat beberapa kesamaan antara lain mengenai topik dan permasalahan yang akan 

dibahas, tetapi yang membedakan penelitian ini dengan kajian empiris sebelumnya 

adalah periode waktu dan variabel yang digunakan serta metode analisis yang 

digunakan menggunakan Regresi Linier Berganda Data Panel dalam penelitian ini 

objek penelitian adalah Jawa Tengah pada tahun 2012-2016.  

 

2.9 Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian/kesimpulan 

yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang 

berdasarkan suatu teori atau fakta teori pada penelitian sebelumnya. Maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 

2. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif 

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 

3. Diduga variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif 

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 

4. Diduga variabel tingkat pengganguran berpengaruh positif terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 

  


