
9 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang pernah dilakukan dengan permasalahan yang sama dengan 

penelitian ini antara lain adalah: 

1. Permana (2012) melakukan penelitian tentang “Analisis pengaruh PDRB, 

Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa 

Tengah tahun 2004-2009”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa laju pertumbuhan PDRB, Pendidikan dan Kesehatan memiliki 

kecenderungan hubungan terhadap kemiskinan meskipun tidak terlalu kuat 

karena dari hasil uji signifikansi parameter individual bersifat signifikan dan 

negatif. Namun, hal yang paling berpengaruh besar terhadap kemiskinan 

dalam penelitian ini adalah pengangguran, karena ditemukan hasil yang 

signifikan dan positif pada hasil datanya. 

2. Suliswanto (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Produk 

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

Angka Kemiskinan di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

seberapa besar pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Indonesia. Dalam 
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melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Random effect. 

Menurut peneliti, model ini dipilih dikarenakan berdasarkan Hausman’s 

Test nilai statistik Hausman’s (2.539) lebih kecil dari nilai kritis chi square 

(9,2103), maka model yang tepat untuk analisis adalah model Random 

Effect dari pada model Fixed Effect. Dari hasil data panel yang dilakukan 

ditemukan bahwa secara parsial PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan, hanya saja berbeda tingkat signifikansinya 

antara PDB dan IPM. Kemudian, peneliti ini mengemukakan bahwa faktor 

yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kemiskinan di Indonesia 

adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Produk Domestik 

Bruto tidak terlalu berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini 

mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum pro orang 

miskin atau kata lain belum banyak memberikan manfaat bagi orang 

miskin.Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak 

cukup hanya dipecahkan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (trickle 

down effect). Peningkatan kualitas SDM akan mampu memberikan 

pengaruh yang besar terhadap pengurangan angka kemiskinan yang terjadi. 

3. Amalia (2012) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendidikan, 

Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI) periode 2001-2010”. Tujuan penelitian ini adalah 
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mengukur seberapa besar pengaruh pendidikan, Pengangguran dan Inflasi 

terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini bersifat 

kuantitatif dan data yang digunakan adalah data panel, menggunakan data 

dari 3 provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia, provinsi tersebut 

antara lain: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Papua. Data yang 

digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder berbentuk data panel. 

Data yang dipergunakan meliputi data jumlah penduduk miskin (JPM), 

pendidikan (EDU), pengangguran (UN) dan inflasi (INF) yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, peneliti menggunakan F-test 

untuk melihat hubungan semua variabel secara simultan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa berdasarkan hasil anova pengangguran, pendidikan 

dan inflasi tidak mempengaruhi jumlah kemiskinan di Kawasan Timur 

Indonesia. Berdasarkan hasil akhir analisis penelitian ini penulis 

menyimpulkan bahwa variabel pengangguran nyatanya tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (Nusa Tenggara 

Timur, Sulawesi Selatan dan Papua). Tidak berpengaruhnya variabel 

pengangguran salah satunya dapat terjadi karena tingkat pendapatan 

keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga 

yang masih menganggur. Dengan demikian mereka hanya akan mencari 

pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidang maupun tingkat 
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penghasilan yang diinginkan saja, dan tidak mau mencari pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan bidang dan tingkat upah yang diharapkan.Variable 

inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI).Hal ini disebabkan karena inflasi merupakan determinan 

makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan di suatu Negara.Suatu 

pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan 

diantara kelompok penerimaan pendapatan dipastikan dapat meningkatkan 

daya beli kolektif, meningkatkan pengeluaran konsumsi per kapita, sehingga 

mengurangi jumlah penduduk miskin atau menurunkan tingkat kemiskinan 

penduduk suatu negara. Dari ketiga variabel penelitian, diketahui bahwa 

pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh secara positif 

terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pendidikan 

dipandang merupakan investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa 

tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja, yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi tingkat produktifitas. 

4. Wijayanto (2010) melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh PDRB, 

Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota 

Jawa Tengah Tahun 2005-2008”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

seberapa besar pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan 

analisis data panel sebagai pengolahan data. Dari hasil penelitian ini 
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ditemukan bahwa variabel PDRB menunjukkan tanda negatif namun tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, 

variabel pendidikan menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, dan variabel pengangguran 

menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemiskinan di Jawa Tengah. 

5. Prastyo (2010) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 

tahun 2003-2007)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja 

faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa 

Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang akan dinilai dari 

pendekatan time series dan cross section data. Dari hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda negatif dan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, 

kemudian upah minimum menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, begitupun 

pendidikan yang menunjukkan tanda negatif namun berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, dan variabel yang terakhir 

adalah pengangguran yang dimana menunjukkan tanda positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. 



14 
 

Dari hasil kajian pustaka diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

variabel yang penting dalam mempengaruhi kemiskinan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah pengangguran, IPM, pendidikan, dan kesehatan. Yang dimana 

variabel tersebut digunakan oleh penulis untuk melihat seberapa besar pengaruhnya 

terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penelitian ini. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati 

segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, 

dan rasa dihormati seperti orang lain, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. 

Kemiskinan merupakan masalah yang di hadapi oleh seluruh negara, terutama di 

negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat 

multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka 

kemiskinan pun banyak memiliki aspek primer yang berupa miskin akan aset, 

organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang 

berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi 

(Wiguna: 2013). 

Menurut Kuncoro (2006), kemiskinan yang banyak terjadi sekarang ini 

mempunyai penyebaran yang tidak seimbang baik antarwilayah yang ada Dunia 

Ketiga maupun antarnegara yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Hampir setengah 
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dari seluruh masyarakat yang miskin hidup di asia selatan yang mempunyai jumlah 

penduduk sebesar 30% dari total populasi dunia. Sub Sahara Afrika mempunyai 

penduduk dengan jumlah yang lebih kecil, tetapi tingkat ketimpangannya masih 

cukup besar. Dalam hampir setiap negara, kemiskinan selalu terpusat di tempat-

tempat tertentu, yaitu biasanya di perdesaan atau di daerah-daerah yang kekurangan 

sumber daya. Persoalan kemiskinan juga selalu berkaitan dengan masalah-masalah 

lain seperti misalnya lingkungan, dll. 

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok 

tertentu.Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan.Dalam 

rumah tangga miskin, mereka sering merupakan pihak yang menanggung beban 

kerja yang lebih banyak dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak, 

mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan tersebut dan kualitas masa 

depan hidup mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan 

kesehatan dan pendidikan. Selain itu timbulnya kemiskinan sangat sering terjadi 

pada kelompok kelompok minoritas tertentu. Disinilah kemiskinan didefinisikan 

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. 

2.2.1.1 Garis Kemiskinan 

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma 

tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran 

kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada 

konsumsi (consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen, yaitu: 
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1. Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan 

kebutuhan mendasar lainnya. 

2. Jumlah kebutuhan lain yang bervariasi, yang mencerminkan biaya 

partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat 

bervariasi antar budaya yang satu ke budaya yang lain. Kriteria untuk membedakan 

penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu 

dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun umumnya pada saat Negara-

negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa 

diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan, akan berubah. 

2.2.1.2 Konsep dan Definisi Kemiskinan 

Menurut Badrudin (2012) pemahaman mengenai kemiskinan mestilah 

beranjak dari pendekatan berbasis hak (right based approach). Dalam pemahaman 

ini harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, 

mempunyai hak-hak dasar yang sama. Oleh karena itu, apabila ada kondisi dimana 

seseorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak 

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat 

maka hal itulah yang disebut kemiskinan. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai 

masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan 

ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan 
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perlakuan bagi seseorang atau  sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat. 

Pendekatan right based approach mengandung arti bahwa Negara 

berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar 

masyarakat miskin secara bertahap. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara 

lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, air bersih, pertanhan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa 

aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak 

dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak 

terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. 

2.2.1.3 Teori Kemiskinan 

Kemiskinan terbagi menjadi tiga, yakni: 

1. Kemiskinan relatif, merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar 

minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu 

tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 

20% atau 40% lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan 

menurut pendapatan/pengeluaran, kelompok ini merupakan penduduk relatif 

miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada 
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distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan definisi ini berarti orang miskin selalu hadir bersama. Ketika 

negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi 

garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan pengecualian Amerika 

Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir 

empat dekade. Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah 

penduduk yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50% dari 

median/mean pendapatan. Ketika median/mean pendapatan meningkat, garis 

kemiskinan relatif juga meningkat. Dalam hal mengidentifikasi dan 

menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relative cukup 

untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan 

negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk 

membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dan antarwaktu karena tidak 

mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama (BPS, 2008). 

2. Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk 

mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, 

perumahan dan pendidikan yang diperlukan yang diperlukan untuk dapat 

hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukiran 

financial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar 

tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang 

pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk 
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miskin. Garis kemiskinan absolut tetap (tidak berubah) dalam hal standar 

hidup dan mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis 

kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga 

angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan 

satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak 

berubah. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan 

mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antarwaktu, atau 

memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya: 

pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu 

negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama 

digunakan dikedua negara tersebut (Badrudin,2012). 

2.2.1.4 Terminologi Kemiskinan 

Menurut Badrudin (2012) terminology kemiskinan lain selain kemiskinan 

relatif dan kemiskinan absolut, antara lain : 

1. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang ditengarai disebabkan 

kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan kartena 

tatanan itu tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga 

melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi 

struktur yang demikian itu, kemiskinan menggejala buka oleh sebab yang 

alami melainkan oleh sebab tataan sosial yang tidak adil. Tatanan yang 

tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh 
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peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta 

meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga penduduk yang malang dan 

terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba 

berkekurangan, tidak setara dengan tuntutan hidup yang layak dan 

bermartabat sebagai manusia. 

2. Kemiskinan kultural, diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya 

suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan 

indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seharusnya 

dapat dikurang atau bahkan secara bertahap dapat dihilangkan dengan 

mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi 

seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan 

yang lebih baik. Kemiskinan kultural adalah suatu ketidakberdayaan. 

Keberdayaan itu sesungguhnya merupaka fungsi kebudayaan. Artinya, 

berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam 

kenyataannya banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-

determinan sosial budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang 

dimilikinya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat 

didayagunakan olehnya akan ikut menentukan keberdayaannya kelak di 

dalam pengembangan dirinya ditengah masyarakat. 

Menurut Kuncoro dalam Badrudin (2012) penyebab kemiskinan adalah 1) 

secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber 
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daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin 

hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah; (2) 

Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang 

rendah, berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. 

Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang 

kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan; (3) Kemiskinan 

muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini 

bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle poverty). Adanya 

keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan 

rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang 

diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan 

investasi yang berkakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. 

2.2.2 Pengangguran 

Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk 

menggolongkannya, yaitu: 

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 
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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. 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. Mereka inilah yang 

digolongkan sebagai pengangguran normal. 

b. Pengangguran Siklikal 

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya 

permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan 

produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. 

Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan 

banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, 

penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. 

Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang 

berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan 

terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan 
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perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menuntut perusahaannya, 

maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut 

dinamakan penganggura siklikal. 

c. 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 ekspor produksi itu sangat menurun oleh karena persaingan 

yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan 

kegiatan produksi dalam industri tersebut menuru dan sebagian pekerja 

terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud 

seperti ini digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan 

demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. 

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 
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rumput, membersihkan kawasan, dan 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 sepnuh waktu, 

dan oleh karenya dinamakn pengangguran terbuka. Pengangguran 

terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang 

menurun, dari 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 
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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 didapati bahwa jumlah pekerja 

dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang 

sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya 

dengan efisien. Kelebihan tenag 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 mengerjkan 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. 
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d. Setengah Penganggur 

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 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. 

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut heriawan dalam Solihin (2012) manusia adalah kekayaan bangsa 

yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan 

yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan 

kehidupan yang produktif. 

Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat 

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, dan  pendidikan. Modal manusia merupakan 
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salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu dalam 

rangka memicu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia. 

Beberapa faktor pembangunan manusia ialah: 

a. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang 

dapat ditempuh oleh seseoran selama hidup. Angka Harapan Hidup 

dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (Inderect Estimation). 

b. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunaka dua indikator, yaitu rata-

rata lama sekolah (mean years of scholling) dan angka melek huruf. Rata-

rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. 

c. Standar hidup layak, dalam cakupan luas standar hidup luas 

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk 

sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. 

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 akan mampu meningkatkan sumber daya 

manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan 

keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 
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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 lokal 

hampir selalu menuntut tersedianya management, keterampilan produktivitas, dan 

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

2.2.4 Pendidikan  

Menurut Winardi dalam Widyasworo (2014) banyak orang miskin yang 

mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena 

itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa 

mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Untuk 

memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena 

pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan. Namun 

ironisnya, pendidikan di Indonesia selalu terbentur oleh tiga realitas, yakni: 

a. Kepedulian pemerintah yang bisa dikatakan rendah terhadap pendidikan 

yang harus kalah dari urusan yang lebih strategis yaitu politik. Bahkan, 

pendidikan dijadikan jargon politik untuk menuju kekuasaan agar bisa 

menarik simpati di mata rakyat. Jika melihat negara lain, ada kecemasan 

yang sangat mencolok dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) ini.  
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b. Penjajahan terselubung. Di era globalisasi dan kapitalisme ini, ada sebuah 

penjajahan terselubung yang dilakukan negara-negara maju dari segi kapital 

dan politik yang telah mengadopsi berbagai dimensi kehidupan di negara-

negara berkembang. Umumnya penjajahan terselubung tentu tidak terlepas 

dari unsur ekonomi. Dari hutang negara yang semakin meningkat, badan 

atau organisasi donor pun mengintervensi secara langsung maupun tidak 

terhadap kebijakan ekonomi suatu bangsa. Akibatnya terjadilah privatisasi 

di segala bidang. Bahkan, pendidikanpun tidak luput dari usaha privatisasi 

ini. Dari sini pendidikan semakin mahal yang tentu tidak bisa dijangkau 

oleh rakyat. Akhirnya, rakyat tidak bisa lagi mengenyam pendidikan tinggi 

dan itu berakibat menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 

Sehingga, tidak heran jika tenaga kerja di Indonesia banyak yang berada di 

sektor informal akibat kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan ini 

salah satunya karena biaya pendidikan yang mahal. Apalagi ditengah iklim 

investasi global yang menuntut pemerintah memberikan kerangka hukum 

yang dapat melindungi investor dan juga buruh murah. Buruh murah ini 

merupakan hasil dari adanya privatisasi (otonomi kampus), yang membuat 

pendidikan tidak lagi bisa dijangkau rakyat. Akhirnya, terbentuklah link up 

sistem pendidikan, dimana pendidikan hanya mampu menyediakan tenaga 

kuli dengan kemampuan minim. 



30 
 

c. Kondisi masyarakat sendiri yang tidak bisa mengadaptasikan dirinya 

dengan lingkungan yang ada. Tentu hal ini tidak terlepas dari kondisi 

bangsa yang tengah dilanda krisis multidimensi sehingga harapan rakyat 

akan kehidupannya menjadi rendah. Bisa dikatakan, telah terjadi deprivasi 

relatif (istilah Karl Marx yang dipopulerkan Ted R.Gurr) dalam diri 

masyarakat. Hal ini akan berdampak pada kekurangannya respek terhadap 

dunia pendidikan, karena mereka lebih mementingkan urusan perut 

daripada sekolah.  

2.2.5 Kesehatan 

Menurut Juanita dalam Widyasworo (2014) Salah satu modal dasar dalam 

pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. 

Didalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan 

kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan 

tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik 

sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan 

pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber 

daya manusia. 
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2.2.6 Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan 

Menurut sukirno dalam Saputra (2011) efek buruk dari pengangguran adalah 

mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 

kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 

masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 

terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pangan di 

suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan 

menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 

Arsyad dalam Saputra (2011) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat 

sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar 

masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu 

berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja 

dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara 

kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai 

pekerjaanlah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. 

Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela 

karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tingkat 

pendidikannya .Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih 

rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber 

lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa 
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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. 

2.2.7 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan 

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga komponen yang berhubungan 

dengan tingkat produktivitas masyarakatnya. Dengan masyarakat yang sehat dan 

berpendidikan, produktivitas masyarakat akan meningkat dan akan meningkatkan 

pula pengeluaran untuk konsumsinya. Todaro dalam Cholili(2014) mengatakan 

bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang 

mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk 

kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk 

mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang 

berkelanjutan. Menurut Napitupulu dalam Cholili(2014) Indeks Pembangunan 

Manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan 

aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat 

(Healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (The Knowledge) dan mempunyai 

akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi 

penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kemiskinan. 
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2.2.8 Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan 

Menurut Tambunan (2001) bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah 

tingkat pendidikan yang rendah. Sekarang ini, seseorang hanya tingkat SD akan 

sangat sulit mendapatkan pekerjaan, terutama di sektor modern (formal) dengan 

pendapatan yang baik. Akan tetapi, apabila banyak orang di Indonesia hanya 

berpendidikan SD karena orang tua mereka tidak sanggup membiayai pendidikan 

lanjutan, maka jelas penyebab sebenarnya adalah masalah biaya atau lebih tepatnya 

lagi disebabkan oleh kemiskinan (orang tua mereka). 

Todaro (1994) menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar 

penelitian di bidang ilmu ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-

negara sedang berkembang, menitik beratkan pada keterkaitan antara pendidikan, 

produktifitas tenaga kerja, dan tingkat output. Hal ini tidak mengherankan karena, 

sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an adalah memaksimumkan 

tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, dampak pendidikan atas distribusi 

pendapatan dan usaha menghilangkan kemiskinan absolut sebagian besar telah 

dilupakan. Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan 

kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi 

modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta 

pembangunan yang berkelanjutan. 
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2.2.9 Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan 

Menurut Kartasasmita (1996) kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh 

rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan 

rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Besarnya investasi baik dalam 

bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing memainkan 

peranan penting dalam menetuka tingkat pertumbuhan ekonomi dan upaya 

pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kegiatan investasi yang dilakukan tidak saja 

investasi yang bersifat fisik, juga investasi non fisik seperti investasi sumber daya 

manusia di bidang kesehatan dan pendidikan. Dimana dengan melakukan investasi 

pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. 

Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas 

kerja seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan 

mempekerjakan tenaga kerja dengan  produktivitas yang lebih tinggi, sehingga 

perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang 

bersangkutan. Rendahnya produktivitas tenaga kerja kaum miskin dapat disebabkan 

oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. 

Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh 

kesejahteraan yang lebih baik, sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan. 

Selanjutnya, Arsyad, L (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki 

kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk 
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mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah 

perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan 

yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan 

menaikkan output energi. 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini antara lain : 

1. Diduga pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Diduga pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Diduga kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. 


