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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Rusdarti & Lesta Karolina Sebayang tahun (2013) meneliti tentang “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah”. Data 

yang digunakan dari tahun 2000-2007 yang diambil dari BPS provinsi Jawa 

Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode 

ordinary least square (OLS). Variabel yang digunakan yaitu PDRB, 

Pengangguran, dan Belanja APBD. Hasilnya menunjukkan variabel PDRB 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan, artinya setiap kenaikan PDRB akan 

menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran menunjukkan 

pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Pengangguran tidak signifikan secara 

statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, artinya indikator 

kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh tingkat pengangguran melainkan 

oleh indikator lain. Variabel terakhir yaitu Belanja APBD memiliki pengaruh 

positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan masih dominannya belanja 

operasional atau konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang 

semakin tinggi menyebabkan rendahnya prioritas pada pelayanan publik. 

 Van Indra Wiguna (2013) meneliti tentang “Analisis Pengaruh PDRB, 

Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2005-2010”. Metode regresi pada jurnal ini menggunakan analisis regresi 
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data panel. Variabel yang digunakan yaitu PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran. 

Hasilnya didapatkan yang pertama variabel PDRB menunjukkan tanda negatif dan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil 

tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori 

dalam penelitian. Yang kedua variabel Pendidikan yang diproksi dengan besarnya 

tingkat melek huruf menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Peningkatan angka melek huruf 

sebagai indikator pendidikan di Jawa Tengah sebesar 1 (satu) akan menurunkan 

kemiskinan sebesar 0,016. Yang berarti bahwa peningkatan angka melek huruf 

akan menurunkan kemiskinan di jawa Tengah. Hasil  tersebut sesuai dengan teori 

dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian. Dari hasil 

regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini, menunjukan bahwa variabel 

pengangguran menunjukkan tanda positif dan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. 

 Whisnu Adhi Saputra & Drs. Y Bagio Mudakir, MSP (2011) meneliti 

tentang “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran 

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabuaten/kota Jawa Tengah”. Data yang 

digunakan merupakan data Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Tingkat 

Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008. Metode yang 

digunakan yaitu regresi data panel. Variabel jumlah penduduk mempunyai tanda 

positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis, tanda 

positif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka 

semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya. Selain itu pertumbuhan penduduk 
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yang sangat pesat akan menimbulkan masalah-masalah baru baik dari segi sosial 

ataupun ekonomi. Sedangkan variabel PDRB mempunyai tanda negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis, tanda ne gatif 

tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi PDRB, maka akan menurunkan 

tingkat kemiskinannya. Variabel pengangguran mempunyai tanda negatif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan 

hipotesis serta teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam 

jurnal ini. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok 

pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang 

mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari 

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir 

mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat 

kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang 

masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan 

jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Dan variabel yang terkahir yaitu 

IPM. IPM mempunyai tanda negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Sesuai dengan hipotesis, tanda negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi IPM, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. 

 Diah Retnowati, M.Si & Harsuti, S.E., M.Si (2016) meneliti tentang 

“Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah”. Data 

yang digunakan yaitu data dari tahun 2009-2014. Sedangkan variabel yang 

digunakan mencakup Pengangguran, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan 

analisis data panel (pooled data) sebagai alat analisis. Hasil regresi dalam 
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penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran bertanda positif dan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Kenaikan 

tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1% tidak menurunkan kemiskinan tetapi 

menaikkan kemiskinan sebesar 0,099 %. Kenaikan tingkat pengangguran yang 

bertanda positif akan mengakibatkan kemiskinan menguat. Penganguran 

berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan 

tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang menganggur tidak 

memiliki pendapatan dari pekerjaannya. Kebutuhan masyarakat yang banyak dan 

beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang 

dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jika mereka tidak 

bekerja atau menganggur, konsekuensinya tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dengan baik dan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran 

konsumsinya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi dampaknya mereka masuk dalam 

kategori penduduk miskin serta mengakibatkan membengkaknya jumlah 

penduduk miskin. Variabel kedua diperoleh hasil bahwa koefisien dari 

pertumbuhan ekonomi sebesar -0,101 dan signifikan secara statistik artinya bahwa 

adanya kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan 

tingkat kemiskinan sebesar 0,101 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat 

keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun 

syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam 

mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah 

menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. 
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Variabel ketiga hasil regresi menunjukkan koefisien dari inflasi 0,358 dan 

signifikan secara statistik, artinya kenaikan 1 persen inflasi akan menyebabkan 

kenaikan kemiskinan sebesar 0,358 persen. Semakin tinggi tingkat inflasi berarti 

semakin besar tingkat kemiskinan. Inflasi mempengaruhi individu, pengusaha dan 

pemerintah. Inflasi secara umum dianggap sebagai masalah penting yang harus 

segera diselesaikan. Memerangi laju inflasi merupakan salah satu bentuk dari 

kebijakan ekonomi yang sering dikenal dengan kebijakan stabilitas harga. 

 Angga Tri Widiastuti (2016) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. Data yang 

digunakan yaitu PDRB, tingkat pengangguran, jumlah penduduk dan IPM tahun 

2013 dengan regresi linier berganda sebagai alat analisis. Hasilnya untuk variabel 

PDRB dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya setiap 

kenaikan 1% PDRB maka kemiskinan akan menurun sebesar 0.251180%. Untuk 

variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan, hal ini 

seperti penilitian-penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 

beberapa jenis pengangguran, salah satunya pengangguran terbuka yang mana 

didalamnya terdapat tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama 

seminggu dan orang yang sedang mempersiapkan pekerjaan. Hal tersebut berarti 

orang-orang yang termasuk didalam pengangguran terbuka masih mendapat 

pendapatan walaupun tidak sebanyak pendapatan pekerja normal. Variabel ketiga 

yaitu jumlah penduduk. Dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan. 

Artinya setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% maka akan menaikkan 
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kemiskinan sebesar 1.390247%. Kemudian variabel IPM berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. 

 Prima Sukmaraga pada (2011) “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan 

Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah”. Data yang digunakan yaitu data 

tahun 2008. Dengan alat analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary 

Least Square (OLS). Dalam jurnal ini menggunakan variabel IPM, PDRB, dan 

Pengangguran. Hasil yang didapat pada penelitian ini IPM berpengaruh negatif 

dan signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2008. Hal 

ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM akan berakibat pada meningkatnya 

produktivitas kerja dari penduduk, sehingga akan meningkatkan perolehan 

pendapatan. Hal ini berarti juga semakin tinggi perolehan pendapatan akan 

menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil regresi ini ditunjang 

dengan data bahwa adanya kecenderungan kenaikan IPM di Jawa Tengah tahun 

2008 pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diiringi 

dengan penurunan jumlah penduduk miskin dibeberapa Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. Untuk PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan secara 

statistik terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2008. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin besarnya PDRB per kapita maka semakin sejahtera penduduk 

suatu wilayah. Dengan kata lain semakin besar PDRB per kapita, jumlah 

penduduk miskin akan berkurang. Hasil regresi ini ditunjang dengan data bahwa 

kenaikan PDRB per kapita di Jawa Tengah tahun 2008 pada sebagian besar 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diiringi dengan penurunan jumlah penduduk 
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miskin dibeberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dan variabel 

terakhir yaitu Jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan secara 

statistik terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2008. Hal ini berarti, 

berkurangnya jumlah pengangguran akan berakibat pada berkurangnya jumlah 

penduduk miskin di suatu wilayah. Hasil regresi ini ditunjang dengan data bahwa 

berkurangnya jumlah pengangguran di Jawa Tengah tahun 2008 pada sebagian 

besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diiringi dengan penurunan jumlah 

penduduk miskin dibeberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

 Nurul Fadlillah, Sukiman, dan Agustin Susyatna Dewi (2016) meneliti 

tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM 

dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-

2013”. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Variabel yang 

digunakan yaitu mencakup Pendapatan Perkapita, Pengangguran, IPM, dan 

Pertumbuhan Penduduk. Hasil penelitian dalam jurnal ini variabel Indeks 

Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah 

penduduk miskin, perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial 

(pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi 

pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan 

memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. IPM merupakan ukuran untuk 

pembangunan manusia secara relatif, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan 

masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun. Untuk 

variabel pengangguran hasilnya positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis. 
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Pengangguran terjadi biasanya dikarenakan masyarakat miskin pada umumnya 

menghadapi permasalahan keterbatasan kesempatan kerja serta keterbatasan 

modal untuk pengembangan usaha. Variabel pendapatan perkapita berpengaruh 

negatif dan signifikan. Semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan 

meningkatkan kemakmuran masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin turun. 

Variabel pertumbuhan penduduk menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh 

tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dalam jurnal ini, tingkat 

pertumbuhan penduduk lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga 

pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. 

 Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto (2010) meneliti tentang “Pengaruh 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia”. Data yang digunakan dari tahun 

2006-2008 yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabelnya meliputi 

PDRB dan IPM. Teknik analisis dalam jurnal ini yaitu analisis regresi data panel. 

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB (X1) dan IPM (X2) secara 

parsial berpengaruh terhadap kemiskinan. Pada jurnal menyebutkan variabel 

PDRB signifikan pada α 20%, sedangkan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan 

pada tingkat α 5%. Hasil analisis dari jurnal ini juga menyebutkan nilai PDRB 

masing-masing provinsi beum terlalu besar dalam mengurangi angka kemiskinan. 

Namun lebih dominan pengurangan angka kemiskinan dari variabel IPM. Hal ini 

mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum pro orang miskin atau 

dalam kata lain belum banyak memberikan manfaat bagi orang miskin. 
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 Noor Zuhdiyaty (2017) meneliti tentang “Analisis Faktor - Faktor yang 

Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi 

Kasus Pada 33 Provinsi)”. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. 

Pada jurnal ini meneliti kemiskinan di Indonesia dari tahun 2011-2015 dengan 

variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks 

pembangunan manusia (IPM). Dalam jurnal dapat disimpulkan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, variabel tingkat 

pengangguran terbuka berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan variabel 

indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Noor Zuhdiyaty menyebutkan variabel 

tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan dikarenakan orang yang sedang 

menganggur belum tentu memiliki pendapatan yang rendah. Untuk variabel 

pertumbuhan juga tidak signifikan, dalam penelitian ini menyebutkan 

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh tersebut mencerminkan kurangnya 

kualitas pertumbuhan ekonomi yang ada karena masih tidak mampu dalam 

mengurangi kemiskinan. 

 Vighar Choirul Iqbal, Agus Luthfi, dan Teguh Hadi P (2015) meneliti 

tentang “Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro terhadap Kemiskinan di 

Jawa Timur”. Data yang digunakan dari tahun 2006-2013 diperoleh dari Badan 

Statistik Pusat (BPS) Jawa Timur dengan variabel yang digunakan yaitu 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan IPM. Metode analisis yang digunakan 

adalah regresi data panel. Hasil dalam jurnal ini menyebutkan variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, artinya meskipun laju pertumbuhan 
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ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan namun pengaruhnya searah. 

Ketika pertumbuhan ekonomi naik maka kemiskinan akan naik dan sebaliknya. 

Pengaruh yang searah ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum 

banyak memberikan manfaat kepada penduduk miskin karena belum meratanya 

pendistribusian pendapatan. Selanjutnya variabel pengangguran berpengaruh 

positif dan signifikan. Efek dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan 

masyarakat yang selanjutnya akan menurunkan kemakmuran. Jika kemakmuran 

turun maka akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan karena tidak 

memiliki penadapatan. Kemudian yang terakhir variabel IPM berpengaruh negatif 

dan signifikan. Menurut teori pertumbuhan baru yang mengasumsikan bahwa 

dengan adanya modal manusia dapat menciptakan eksternalitas positif dan 

memacu peningkatan produktivitas (Todaro, 2000) 

 Agustina Mega Puspitasari Putri tahun (2015) meneliti tentang “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2008-2012” dengan metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel.  

Dalam jurnal ini menggunakan tiga variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), PDRB per kapita, dan Belanja Publik. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita mempunyai pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur, yang artinya apabila 

IPM dan PDRB per kapita naik maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di 

provinsi Jawa Timur dan juga berlaku sebaliknya, apabila IPM dan PDRB per 

kapita turun maka akan menaikkan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur. 

Sedangkan Belanja Publik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
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tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Artinya setiap kenaikan Belanja 

Publik maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. 

 Sesuai jurnal di atas, peneliti ingin meneliti tentang kemiskinan di 35 

Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil var iabel-variabel 

meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan 

mengambil tahun 2010-2015. Variabel-variabel pada penelitian ini sama dengan 

variabel dalam penelitian yang ditulis oleh Angga Tri Widiastuti (2016), bedanya 

penulis mengambil tahun 2010-2015 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Angga Tri Widiastuti fokus meneliti tahun 2013. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat 

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan. (http://Wikipedia.com) Kemiskinan merupakan masalah global. 

Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara 

yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi 

memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.  

 

http://wikipedia.com/
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2.2.1.1. Ukuran Kemiskinan 

Ukuran kemiskinan dalam 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. 
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Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan 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. 

2.2.1.2. Penyebab Kemiskinan 

Menurut Todaro dan Smith (2006) kemiskinan yang terjadi di negara – 

negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut: 

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, 

dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat. 

2. Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan 

pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami 

stagnasi. 

3. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata; 20 

persen penduduk yang paling kaya menerima 5 hingga 10 kali lipat 

pendapatan yang diterima oleh 40 persen golongan yang paling miskin. 
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4. Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup di bawah 

tekanan kemiskinan absolut. 

5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi 

dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-

negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di 

negara maju. 

6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi 

kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai. Selain 

itu, tingkat kegagalan penyelesaian pendidikan (dropped out) relative tinggi, 

sedangkan tingkat melek huruf masih sangat rendah. 

2.2.1.3. Dampak Kemiskinan 

Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan  menurut Nurazizah (2016) 

dapat dikelompokan kedalam beberapa masalah, yaitu: 

1. Dampak Masalah Kependudukan 

Dilihat dari segi kependudukan, masalah kemiskinan berdampak pada 

ketidakmeratanya pertumbuhan penduduk disetiap wilayah, sehingga 

ketidakmerataan tersebut membawa konsekuensi berat kepada aspek – aspek 

kehidupan sosial lainya. Secara nasional  penduduk yang tidak merata mambawa 

akibat bagi penyediaan berbagai sarana dan kebutuhan penduduk. Dalam bidang 

lapangan pekerjaan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja 

dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pada akhirnya menimbulkan 

pengangguran. 
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2. Dampak Masalah Ekonomi 

Masalah ekonomi menyangkut masalah kerumah tanggaan penduduk dalam 

memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ini terbagi kedalam beberapa aspek 

yaitu : aspek kuantitas, aspek kualitas penduduk, aspek sumber daya alam dan 

manusia, aspek komunikasi dan transportasi serta aspek kondisi dan lokasi 

geografi. Ditinjau dari segi kuantitas penduduk Indonesia memiliki kekuatan 

ekonomi yang bisa dikembangkan terutama dengan jumlah penduduk yang 

banyak. Tapi kemiskinan menjadikan penduduk tidak memiliki kekuatan dalam 

mengembangkan perekonomian Indonesia. Kemudian kemiskinan menjadikan 

penduduk seolah menunjukan kelemahanya sebagai konsumen berbagai produksi. 

Seretnya transportasi komunikasi menyebabkan perekonomian terhambat seperti 

pada dasarnya daerah tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan 

tapi tatap saja kehidupan penduduknya tetap rendah. 

3. Dampak Masalah Pendidikan 

Pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan 

ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. 

Dampak kemiskinan terhadap pendidikan memang sangat merugikan sekali 

karena telah menghilangkan pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Sehingga tidak sedikit penduduk Indonesia yang belum 

mengenal pendidikan. 
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2.2.2. Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 

suatu wilyah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB 

menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB 

atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari 

seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah. Dimana nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga 

berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan 

peranan sektor ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku yaitu jumlah 

nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga 

tetap, dimana nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada tahun tertentu sebagai dasar. 

2.2.3. Jumlah Penduduk 

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang 

berdomisili di wilayah geografis Jawa Tengah selama 6 bulan atau lebih dan atau 

mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.  

Ada beberapa teori tentang pertumbuhan penduduk atau populasi. Yang 

pertama menurut Malthus yang melihat populasi sebagai ancaman bagi 

peningkatan standar hidup. Artinya bahwa semakin bertambahnya jumlah 

penduduk maka kemiskinan akan meningkat. Beda halnya dengan teori yang 
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dikemukakan oleh Michael Kremer yang memberikan pendapat bahwa 

pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. 

Menurut Kremer, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin 

banyak pula ilmuwan, penemu, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi 

pada inovasi dan kemajuan teknologi.  

2.2.4. Pengangguran  

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari 

kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang 

berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya 

disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja 

yang mampu menyerapnya (Arsyad, 2010). Pengangguran umumnya disebabkan 

karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan 

jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran 

seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya 

pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga 

dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. 

Jenis-jenis pengangguran menurut sukirno (2011) ada berdasarkan penyebabnya 

dan berdasarkan cirinya. 
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2.2.4.1. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya 

1. Pengangguran Normal atau Friksional 

Para penganggur ini tidak ada kerjaan 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. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja. 

Maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. 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. 

2. Pengangguran Siklikal 

Pengangguran siklikal diakibatkan oleh permintaan agregat yang menurun, hal 

ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup 

perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. 

3. Pengangguran Struktural 

Pengangguran ini diakibatkan oleh perubahan perubahan struktur kegiatan 

ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Contohnya daerah agrari 

menjadi daerah industri, maka petani akan menganggur. 
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4. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran ini disebabkan oleh penggantian tenaga manusia oleh mesin-

mesin dan bahan kimia. Di pabrik misalnya ada kalanya robot telah menggantikan 

kerja-kerja manusia. 

2.2.4.2. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya: 

1. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan 

yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerta. Sebagai akibatnya dalam 

perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh 

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

mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka manganggur secara nyata 

dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. 

Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi 

yang menurun, dari kemajuan teknologi yang menurangi penggunaan tenaga 

kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. 

2. Pengangguran Tersembunyi 

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Di banyak 

negara berkembang seringkali didapatai 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. 
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3. Pengangguran bermusim 

Pengangguran ini terutama terdapat disektor 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 mnegerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para pesawah tidak 

begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam 

masa di atas para penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan 

pekerjaan lain maka terpaksa menganggur. Penganggur seperti ini digolongkan 

sebagai penganggur bermusim. 

4. Setengah Menganggur 

Pengangguran ini dapat didefinisikan seperti orang-orang yang tidak 

menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah 

jauh lebih 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. 

2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pembangunan manusia didefinisikan 

sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. Tujuan utama pembangunan 

adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati 

umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation 

Development Programme – UNDP). Sedangkan indeks pembangunan manusia 
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mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar 

kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 

tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, 

pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki 

pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi 

kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk 

mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama 

sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak 

digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 

kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata 

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili 

capaian pembangunan untuk hidup layak. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas diketahui pengaruh variabel-variabel X1, 

X2, X3, dan X4 sebagai berikut: 

2.3.1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah seluruh nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Ketika 

PDRB suatu wilayah tersebut naik maka akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat naik maka akan menaikkan 

pertumbuhan ekonomi dan kemudian kemiskinan akan turun. Namun demikian, 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB bukan satu-satunya tolak ukur 

pembangunan ekonomi, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi 

pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah 

menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak 

pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan 

penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola 

makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang 

berkurang. 

2.3.2. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan 

Jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan. 

Tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh proses demografi yakni; 

kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi sudah tentu akan 

meningkatkan tingkat pertumbuhan penduduk. Namun demikian, tingkat 

kelahiran yang tinggi di Indonesia kebanyakan berasal dari kategori penduduk 
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golongan miskin. Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan 

kesejahteraan masyarakat. Apabila jumlah penduduk semakin tahun semakin 

meningkat dan sebagian besar berasal dari penduduk miskin maka populasi 

penduduk miskin juga akan meningkat, hal ini disebabkan penduduk miskin akan 

menambah beban ketika bertambahnya jumlah anggota. Selain meningkatkan 

beban tanggungan keluarga, anak yang tinggal di keluarga miskin akan terancam 

kondisi kesehatannya, hal ini disebabkan oleh buruknya kondisi lingkungan 

tempat tinggal dan ketidakmampuan keluarga untuk mengakses sarana kesehatan. 

2.3.3. Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan 

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin 

mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Semakin tinggi tingkat 

pengangguran maka akan berpengaruh pada kenaikan jumlah penduduk miskin. 

Pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan 

jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran sering kali menjadi masalah 

dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas turun 

dan akan menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat sehingga dapat 

menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. 

2.3.4. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan 

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan 

dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara 

keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan 

penduduk Indonesia. IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia secara 
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relatif, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, 

dengan begitu jumlah penduduk miskin akan menurun. 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi 

empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka 

akan diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif 

terhadap Kemiskinan. 

2. Diduga Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Kemiskinan. 

3. Diduga Pengangguran berpengaruh positif terhadap Kemiskinan. 

4. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif 

terhadap Kemiskinan. 

5. Diduga PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan IPM secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan. 

 

 

 

 

 

 


