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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Susianti (2012) melakukan pnelitian Analisis Faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2004 – 2010. Peneliti ini 

menggunakan data time series dan analisis regresi data panel. analisis menunjukkan 

bahwa variable indeks pembangunan manusia (IPM), belanja public, dan akses 

terhadap air bersih memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan ke 3 variable tersebut 

akan menurunkan tingkat kemiskinan pada provinsi DIY. Untuk pengaruh masing – 

masing variabel, variable perkapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. Hal inimenunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memiliki 

pengaruh yang besar  untuk menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi 

DIY selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mungkin menjadi  

faktor penting bagi pemberantasan kemiskinan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Firdaus (2011), yang judul Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Sulawesi tahun 2006 – 2010. Peneliti ini 

menggunakan data sekunder dan metode analisis data regresi data panel.Variable 

jumlah penduduk (JP), dan pengangguran terbuka memberikan  pengaruh positif dan 

signifikan. Hal ini berarti bahwa kedua variabel mengalami peningkatan maka akan 

memiliki pengaruh penurunan tingkat kemiskinan .Variabel banyaknya murid SD 
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negeri (APS) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan yang mempengaruhi 

kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi murid SD tidak dapat berperan 

dalam penurunan tingkat kemiskinan.Variabel angka harapan hidup (AHH) mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Diperoleh data tidak 

signifikan pada data angka harapan hidup terhadap kemiskinan mungkin dikarenakan 

angka harapan hidup  di Sulawesi masih rendah, sehingga perlu diikuti dengan berbagai 

program pembangunan kesehatan, sosial dan lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sudrajat (2014) adalah Analisis yang 

mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2012 

Penelitian ini  menggunakan data panel. Penelitian ini mengambil lokasi di empat 

kabupaten dan satu kota. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 2005 – 

2012. Hasil dari penelitian yang dilakukan  diperoleh kesimpulanbahwa : (1). 

Presentase penduduk miskin yang menempuh pendidikan sembilan tahun berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. (2). Jumlah 

penduduk berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, (3). Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 

(4) jumlah pengangguran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewangga Bayu Wiratama (2014) adalah 

Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa 
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Yogyakarta tahun 2006-2011. Peneliti menggunakan data panel yang menggunakan 

penggabungan data cross section dan time series untuk meneliti faktor yang 

mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data cross 

section yang digunakan berjumlah lima data yaitu empat data kabupaten dan satu data 

kota yang terdapat di provinsi DIY . Data time series yang digunakan 6 tahun yaitu 

tahun 2006-2011. Hasil dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa : 

(1) PDRB perkapita memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap persentase 

penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) angka harapan hidup 

memiliki berpengaruh negative dan signifikan terhadap prosentase penduduk miskin di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (3). Angka melek huruf memiliki pengaruh 

negative dan signifikan terhadap presentase penduduk miskin di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, (4). Jumlah pengeluaran pemerintah untuk kesehatan memiliki 

pengaruh negative dan signifikan terhadap presentase penduduk miskin di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Suliswanto (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Produk Domestik 

Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di 

Indonesia. Data yang digunakan peneliti untuk penelitian adalah data panel, hasil 

penelitian diperoleh adalah PDB memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap 

kemiskinan, IPM memiliki pengaruh negative dan signifikan, tetapi kedua data tersebut 

IPM memberikan pengaruh yang terhadap kemiskinan dibandingkan dengan PDB yang 
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tidak begitu mempengaruhi kemiskinan. Maka, IPM memberikan kontribusi lebih 

tinggi dari pada PDB.  

Berdasarkan study literatur diatas dapat diringkas dengan tabel sebagai berikut : 

 Peneliti Periode 

penelitian 

Provinsi Metode Variabel 

signifikan 

Variabel 

tidak 

signifikan 

Susianti  2004 – 

2010 

DIY Time series 

dan analisis 

data panel 

IPM, Belanja 

Publik, Akses 

Air Bersih 

Pendapatan 

Firdaus 2006 – 

2010 

Sulawesi Data sekunder 

dan analisis 

data panel 

Jumlah 

Penduduk, 

Pengangguran 

Terbuka,  

Banyak 

murid SD, 

Angka 

Harapan 

Hidup 

Wahyu  2005 – 

2012 

DIY Analisis data 

panel 

Menamatkan 

pendidikan 9 

tahun, jumlah 

penduduk, 

pertumbuhan 

ekonomi, 

Pengangguran 

- 

Dewangga  2006 -2011 DIY Data Panel 

menggunakan 

penggabungan 

data cross 

section dan 

time series 

PDRB, 

Angka 

Harapan 

Hidup, Angka 

Melek Huruf, 

Anggaran 

untuk 

kesehatan 

- 

Suliswanto  2010 Indonesia  Data Panel PDRB, IPM - 

 

Maka, penelitian ini akan menguji apakah peran pendidikan lebih mepengaruhi 

ketimbang peningkatan produksi atau sebaliknya, dengan menggunakan kasus Jawa 
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Tengah. Model penelitian ini adalah tingkat kemiskinan : f (IPM, PDRB, 

Pengangguran).  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Arti kemiskinan. 

Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup 

memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu 

memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 

Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau 

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya 

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-

hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya  alam dan 

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan 

hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social-politik, hak bagi perempuan 

maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas 

menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar, 

dan pendekatan objektif dan subjektif. (Bappenas 2004) 

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

dikatakan miskin bila mengalami ―capability deprivation‖ dimana seseorang 

tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang  substantive  ini memiliki dua sisi: 
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kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan 

membutuhkan kesehatan (Ravi Dwi,2010)    

2.2.1.1 Faktor penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan dapat dilihat dari keadaan  dimana masyarakat tidak mampu 

atau belum mampu ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai 

kemampuan, baik kemampuan dalam pemilihan factor produksi maupun kualitas 

factor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil 

pembangunan. 

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat yang 

berkaitan dengan factor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan 

masyarakatsendiri, juga berkaitan dengan pembangunan nasional yang 

dilaksanakan. Dengan kata lain, kemiskinan selain ditimbulkan oleh hal yang 

sifatnya alamiah/cultural juga disebabkan oleh kemiskinnya strategi dan kebijakan 

pembangunan yang ada, sehingga para pemikir melihat kemiskinan sebagai masalah 

structural. Kemudian timbul istilah kemiskinan structural di mana kemiskinan  

diderita akibat struktur social masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan 

sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.  

2.2.1.2 Jenis - jenis kemiskinan  

Menurut Lincoln Arsyad (1997) dibedakan dalam beberapa bentuk antara lain : 

1. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan 

hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang 
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memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik, bila kebutuhan tidak 

dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. 

Dengan, demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat 

pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk 

memperoleh kebutuhan dasar. Tingkat kebutuhan minimum merupakan 

pembatas antara keadaan miskin dengantidak miskin atau sering disebut sebagai 

garis batas kemiskinan.  

2. Kemiskinan Relatif 

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila dapat telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

keadaan masyarakat sekitarnya. Menurut criteria Bank Dunia : Jika 40 persen 

jumlah penduduk dengan pendapatan rendah menerima kurang dari 12 persen 

dari pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan sangat timpang. 

Jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 

12-17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang ; 

jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah tersebut menerima 

lebih dari 17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan 

rendah. 

2.2.1.3 Indikator kemiskinan 

1. Tingkat kosumsi beras  

Menggunakan tingkat kosumsi beras per kapita sebagai indicator 

kemiskinan.Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang 
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dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin, sedangkan untuk 

perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun menurut sejogyo (1997) 

2. Menurut BPS (2012) Berdasarkan criteria kemiskinan menunjukkan bahwa 

total jumlah penduduk indonesia kalau dihitung dengan criteria pengeluaran per 

orang hari Rp 11.687.- kebawah, mencapai sekitar 103,14 juta jiwa. Angka 

kemiskinan tersebut sangat besar untuk ukuran ngara kaya sumber daya alam. 

2.2.1.4 Teori kemiskinan   

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sharp, et al (1996) dalam Mudrajat 

Kuncoro (1997), teori kemiskinan ada tiga yaitu Pertama, penyebab kemiskinan dari 

sisi ekonomi dilihat dari mikro kemiskinan muncul karena ketidaksamaan dalam 

kepemilikan sumberdaya, penduduk miskin memiliki sumberdaya sedikit dengan 

kualitas yang relative rendah dengan adanya ketimpangan tersebut mengakibatkan 

ketimpangan pada pendapatan masyarakat. Penyebab kemiskinan kedua dari sisi 

sumberdaya manusia dimana masyarakat dengan sumberdaya manusia rendah tidak 

memiliki kesempatan untuk menaikkan pendapatan karena dengan kualitas yang 

rendah masyarakat tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan layak. Penyebab 

ketiga adalah akses modal di mana masyarakat dengan pendapatan rendah susah 

untuk mendapatkan modal untuk memulai usaha untuk meningkatkan 

pendapatan.ketiga teori tersebut menyebabkan teori lingkaran setan kemiskianan 

(vicious circle of poverty). Teori ini ditemukan oleh Regnar Nurkse (1953), yang 

mengatakan: ― a poor country is poor ― (Negara itu miskin karena dia miskin). 

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal 
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menyebabkan rendahnya produktivitas.Rendahnya produktivitas mengakibatkan 

rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan 

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat 

pada keterbelakangan. Oleh karena itu setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan 

seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini ( 

Mudrajat kuncoro, 1997) berikut gambar lingkar kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nurkse dalam Mudrajad Kuncoro (1997) 

2.2.2 Pengangguran 

Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk 

menggolongkannya, yaitu: 

Ketidaksempurnaan pasar, 

keterbelakangan, ketertinggalan 

Kekurangan Modal 

Produktivitas Rendah 

Pendapatan Rendah 

Tabungan Rendah 

Investasi Rendah 
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1. Berdasarkan kepada sumber/penyebab yang mewujudkan pengangguran 

tersebut. 

a. Pengangguran Normal atau Friksional 

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga 

persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai 

mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen 

tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para 

penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, 

tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian 

yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah 

diperoleh. Maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi dan hal ini akan 

mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan 

mencari pekerjaan yang baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan 

keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja 

tersebut tergolong sebagai penganggur. Golongan ini yang digolongkan sebagai 

pengangguran normal. 

b. Pengangguran struktural 

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus 

berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini 

ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru 

yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang 

tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan 
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ekspor produksi itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius 

dari Negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi 

dalam industry tersebut menuru dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan 

dan menjadi penganggur. Penganggura yang wujud digolongkan sebagai 

pengangguran structural, karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan 

ekonomi. 

c. Pengangguran siklikal 

Perekonomian tidak selalu stabil dalam perkembangannya. Adakalanya 

permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan 

produksi. Perusahaan lebih menggunakan pekerja dan pengangguran berkurang. 

Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun. misalnya di 

Negara-negara produsen bahan mentah pertanian. Penurunan ini mungkin 

disebabkan oleh kemerosotan harga-harga komoditas, kemunduran ini 

menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja, maka 

pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang seperti ini digolongan 

sebagai pengangguran siklikal. 

d. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia 

oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah 

mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah 

dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga 

kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan 
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memumgut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah 

menggantikan kerja kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh 

penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran 

teknologi. 

2. Berdasarkan cirinya 

a. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang 

lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam 

perekonomian semakin banyak jumlah tenga kerja yang tidak dapt memperoleh 

pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa cukup panjang 

mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara 

nyata, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran 

terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun. 

Kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai 

akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. 

b. Pengangguran Tersembunyi 

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan 

ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenga kerja yang digunakan 

tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu 

dipertimbangkan adalah: besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan 

perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) 

dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak Negara berkembang seringkali 
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didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih 

banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan 

kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan 

digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah 

pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani 

dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat 

kecil. 

c. Pengangguran Bermusim 

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada 

musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan 

mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah 

tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya, para pesawah 

tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. 

Apabila dalam masa diatas para penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak 

melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran 

seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. 

d. Setengah Pengangguran 

Di Negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota 

adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota 

dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah sebagiannya terpaksa menjadi 

penganggur sepenuh waktu. Disamping itu, ada pula yang tidak menganggur, 

tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih 
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rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari 

seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai 

masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah 

menganggur atau dalam bahasa inggris: under employed. Dan jenis 

penganggurannya dinamakan under employment. 

2.2.2.1 Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan 

Menurut Arsyad (1997), Pengangguran dan kemiskinan mempunyai 

hubungan yang erat, bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya 

bekerja part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. 

Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta 

biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat menengah atas. Namun demikian 

adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan 

adalah miskin, sdangkan yang bekerja penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala 

ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara suka rela karena mencari 

pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka 

menolak pekrejaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap 

demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah 

keuangan mereka. Orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu 

miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang bekerja secara penuh 

per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang 

mandiri di sektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih 

tetap miskin. 
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2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut Susianti (2012), Indeks Pembangunan Manusia menjadi tolak ukur 

kesuksesan pembangunan di suatu Negara dalam proses pembangunan dengan 

melihat tingkat pendapatan, kesehatan, dan  pendidikan. Untuk mencapai 

keberhasilan suatu Negara dalam dalam pembangunan Negara tersebut harus 

meningkatkan kualitas pembangunan manusia berikut beberapa faktor pembangunan 

manusia ialah: 

a. Angka Harapan Hidup(AHH) adalah rata-rata perkiraan umur seseorang 

selama hidup. Angka Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak 

langsung (Inderect Estimation). 

b. Untuk mengukur pengetahuan digunakan dua indicator, yaitu rata-rata lama 

sekolah (mean years of scholling) yang ditempuh dan angka melek huruf. Rata-

rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 

dalam menjalani pendidikan formal. 

c. Standar hidup layak, standar hidup yang menggambarkan tingkat 

kesejahteraan penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. 

d. Adapun diagram perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai 

berikut: teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah 

terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan 

mendorong penelitian serta pengembangan untuk menyingkatkan produktivitas 

manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan 
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akan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat 

sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. 

Kualitas input kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi 

keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang 

modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari Negara lain. 

Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi local 

hampir selalu menuntut tersedianya management, keterampilan produktivitas, dan 

kehlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik. 

2.2.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan 

Todaro (2000) mengatakan bahwa pembangunan manusia itu sendiri 

merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia 

memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam 

teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta 

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.  

Menurut Feriyanto (2014), pembangunan manusia pada dasarnya 

mempunyai mpat komponen utama yaitu produktivitas, pemerataan, 

kesinambungan, dan pemberdayaan, melalui peningkatan keempat komponen 

tersebut secara maksimal maka pembangunan manusia akan dapat berhasil dengan 

baik,  yang dicirikan oleh peran manusia sebagai agen pembangunan yang efektif 

untuk mencapai hal itu maka penduduk suatu Negara atau daerah paling tidak harus 
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memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang 

memadai serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam 

kegiatan yang produktif sehingga memiliki daya beli serta kemauan untuk 

mekakukan konsumsi bagi pemenuhan kebutuhannya.  

2.2.4 PDRB 

Pengertian PDRB seperti yang terdapat dalam BPS (2002)Produk Domestik 

Regional Bruto atasadalah 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 nilai tambah bruto dari 

masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor 

tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. 

2.2.4.1 Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan 

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi 

mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat 

pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan yang harus diambil. Namun yang 

menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, 

tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.  
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Diduga Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah 

2. Diduga IndeksPembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah 

3. Diduga PDRB negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan  kabupaten/kota 

di provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka framewable penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut  
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