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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjuan Penelitian Terdahulu 

Suliswanto (2010), Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Produk 

Domestik Bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap 

Angka Kemiskinan Di Indonesia. Tujuan Penelitian, untuk mengetahui 

Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. Metode yang digunakan 

adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan PDRB di masing-

masing provinsi belum terlalu besar mengurangi angka kemiskinan, namun 

lebih dominan pengurangan angka kemiskinan dari variabel IPM. 

Cholili (2014), melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh 

Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 

33 Provinsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah  regresi data 

panel. Hasil penelitian PDRB berpengaruh positf dan tidak signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin di Indonesia. 

Widarukmi (2015), melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kota Surakarta Tahun 

1995 -2013. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil analisis 

varibael PDRB memilki pengaruh postif dan tidak signifikan  terhadap 

kemiskinan di Kota Surakarta. Fenomena ini menunjukkan bahwa tinggi atau 
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rendahnya PDRB Kota Surakarta tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan di Kota Sukarta. 

Riva, (2014). Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah 

Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Tujuan 

penelitian untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat 

Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. 

Metode penelitian menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian. Hasil penelitian tingkat upah minimum provinsi mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. 

Adapun berbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu 

merupakan penelitian pengembangan. Perbedaan terletak pada penambahan 

variabel bebas upah minimum kabupaten/kota, perbedaan lokasi penelitian, dan 

tahun penelitian.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Kemiskinan 

 Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi dua macam. 

Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan 

oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang 

membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga 

membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa 

dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang 

menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan 

yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang 
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terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok 

masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, 

karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak 

memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka 

sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain ”seseorang 

atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin” (BPS, 

2016). 

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak 

pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan 

kondisi kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh 

masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah 

standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. 

Sedangkan kemiskinan secara absolut merupakan kondisi kehidupan 

minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang 

diperlukan, seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan yang 

diperlukan untuk bisa bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan 

sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Dimana kebutuhan dasar 

minimum tersebut disebut sebagai garis kemiskinan. 

Kemiskinan menurut World Bank merupakan keadaan dimana 

seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk 

meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan 

lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh 
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sesamanya. Standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh 

WorldBank sebesar $2/day atau sekitar Rp 27,000.00/hari.  

 (World Bank, 2010) Faktor-faktor penentuan utama kemiskinan 

antara lain adalah: 

a. Karekteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, 

keterpencilan, kualitas pemerintah, serta hak milik dan pelaksanaannya. 

b. Karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, 

air, listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan), kedekatan dengan 

pasar, dan hubungan social. 

c. Karakteristik rumah tangga dan individu, di antaranya yang paling 

penting adalah : 

1) Demografis, seperti jumlah anggota rumah tangga, usia struktur, 

rasio ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga; 

2) Ekonomi, seperti status pekerjaan, jema kerja, dan harta benda yang 

dimiliki; dan 

3) Sosial, seperti status kesehatan dan nutrisi, pendidikan dan tempat 

tinggal. 

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu 

negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang atau 

negara ketiga, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan 

multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak 

muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup 

panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah 
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kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional 

artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, 

maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, 

organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder 

berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan 

informasi. 

Kemiskinan menurut World Bank (2000) didefinisikan sebagai, 

“poverty is pronounced deprivation in well-being” yang bermakna bahwa 

kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Sedangkan permasalahan inti 

pada kemiskinan ini adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu 

sendiri. Di dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, 

disebutkan tentang istilah “fakir miskin”. Dalam undang-undang tersebut 

disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak 

mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata 

pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kebutuhan 

dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. 

Penyebab kemiskinan menurut Ragnar Nurkse (Kuncoro, 2006), 

mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan 

pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah 

sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan 
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berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan 

dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan. Begitu seterusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Sumber: Mudrajad Kuncoro (2006) 

Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse 

Nurkse menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi 

penawaran (Supply) dan permintaan (Demand). Segi penawaran bahwa 

tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat produktivitas rendah 

menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Rendahnya 

kemampuan menabung masyrakat menyebabkan tingkat pembentukan 

modal (investasi) yang rendah, sehingga terjadi kekurangan modal dan 

dengan demikian tingkat produktivitas akan rendah. Begitu seterusnya. 

Sedangkan dari segi permintaan menjelaskan di Negara-Negara 

miskin rangsangan untuk penanaman modal sangat rendah karena 

keterbatasan luas pasar untuk berbagai jenis barang. Hal ini di sebabkan 

pendapatan masyarakat yang sangat rendah karena tingkat produktivitasnya 
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juga rendah, sebagai akibat tingkat pembentukan modal yang terbatas 

dimasa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan kekurangan 

rangsangan untuk menanamkan modal. Begitu seterusnya. 

2. Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan 

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM 

diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 

tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan 

Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi 

dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UNDP, 2015 (Diolah. 2017) 

Gambar 2.2. Indeks Pembangunan Manusia 
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Manfaat IPM menurut BPS adalah: 

a. Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 

b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu 

wilayah/negara. 

c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai 

ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu 

alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). 

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi 

dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan 

kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan 

tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan 

umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil 

keputusan. 

UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan 

pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-

pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan 

sebagai tujuan akhir (the ultimated end) sedangkan upaya pembangunan 

dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu. 

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal 

pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, 

kesinambungan, pemberdayaan (UNDP). Secara ringkas empat hal pokok 

tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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a. Produktivitas 

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas 

dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan 

nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan 

bagian dari model pembangunan manusia. 

b. Pemerataan 

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk 

mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social. 

Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh 

akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil 

menfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan 

produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup. 

c. Kesinambungan 

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan social harus dipastikan 

tidak hanya untuk generasi-generasi yang aka datang. Semua sumber 

daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui. 

d. Pemberdayaan 

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses 

yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk 

berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. 

Indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia : 
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a. Indeks Harapan Hidup 

Lamanya hidup adalah kehidupan untuk bertahan lebih lama 

diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (life expectancy 

at birth) (e0), angka e0 yang disajikan pada laporan ini merupakan 

ekstrapolasi dari angka e0 pada akhir tahun 1996 dan akhir tahun 1999 

yang merupakan penyesuaian dari angka kematian bayi ( infant 

mortality rate ) dalam periode yang sama. Dalam publikasi ini, angka 

IMR untuk tingkat provinsi dihitung berdasarkan data yang diperoleh 

dalam sensus penduduk tahun 1971, 1980, 1990 serta data gabungan 

dari SUPAS 1995 dan SUSENAS 1996. 

Perhitungan dilakukan secara tidak langsung berdasarkan dua 

data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang 

masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks 

Harapan Hidup dengan menstandarkan angka harapan hidup terhadap 

nilai maksimum dan minimumnya. 

b. Indeks Pendidikan 

Dalam perhitungan IPM , komponen tingkat pendidikan diukur 

dari dua indikator, yaitu : angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama 

sekolah (MYS). Angka melek huruf adalah persentase dari pendidik usia 

15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau 

huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang 

dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang 
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pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. 

Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan yang tertinggi yang 

ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat 

pendidikan yang sedang diduduki. 

c. Indeks Standar Hidup Layak 

Standar hidup dalam perhitungan IPM, didekati dari pengeluaran 

riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan 

antar daerah dan antar waktu. 

d. Paritas Daya Beli 

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

menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP 

adjusted. Untuk perhitungan IPM nasional (provinsi atau 

kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per 

kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan 

daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk 

mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS 

menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa 

dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan 

indeks Purchasing Power Parity. 
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3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Pendu-

duk Miskin 

Rasidin dan Bonar (2004), menjelaskan bahwa peningkatan 

investasi sumber daya manusia secara langsung berdampak pada 

peningkatan meningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pada 

peningkatan produk domestik bruto riil, yang ditunjukkan oleh peningkatan 

stok, neraca perdagangan, dan konsumsi rumah tangga. Investasi sumber 

daya manusia cenderung menyebabkan distribusi pendapatan lebih merata 

dan cenderung mengurangi jumlah orang miskin terutama untuk rumah 

tangga buruh pertanian dan pengusaha pertanian di desa. 

Kenyataannya dapat dilihat bahwa investasi pendidikan akan 

mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat diukur 

dengan IPM dan dilihat dari meningkatnya pengetahuan, keterampilan 

seseorang yang dapat membantu menurunkan jumlah penduduk miskin. 

Sehingga IPM berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. 

4. Produk Domestik Regional Bruto 

Menurut Bank Indonesia (BI), Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi 

ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga 

berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 

daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. 
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PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, 

sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang 

dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu 

tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan 

untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan 

struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan 

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau 

pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.PDRB 

juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan 

menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga 

implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB 

menurut harga konstan (Bank Indonesia). 

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual 

menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, 

pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. PDRB dapat 

menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam 

yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh 

masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam 

dan faktor produksi daerah tersebut, adanya keterbatasan dalam penyediaan 

faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. 

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor 

tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan 



 
20 

 

baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri 

memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil 

sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. 

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan 

yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 

pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menurut Pendekatan Produksi 

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu 

tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam 

penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha 

yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri 

Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, 

Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, 

Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa. 

b. Menurut Pendekatan Pengeluaran 

 PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir 

yaitu: 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta 

yang tidak mencari untung 

2) Konsumsi pemerintah 

3) Pembentukan modal tetap domestik bruto 

4) Perubahan stok 
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5) Ekspor netto 

c. Menurut Pendekatan Pendapatan 

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor 

produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah 

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

yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan 

keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak 

penghasilan dan pajak lainnya. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah 

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 

harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional 

Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana 

dalam perhitungan ini digunakan tahun 2010. Produk Domestik Regional 

Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2000), sedangkan menurut BPS 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk 

menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. 
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Kuncoro (2006), menyatakan bahwa pendekatan pembangunan 

tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan 

pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota. Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk 

Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung 

berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan 

dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga 

berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai 

tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu. 

5. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jum-

lah Penduduk Miskin 

Tambunan (2003), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa 

di ikuti dengan penambahan kesempatan kerja, akan mengakibatkan 

ketimpangan dalam pembagian dan penambahan pendapatan (cateris 

paribus), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan 

ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap 

jumlah penduduk miskin. 

6. Teori Upah Minimum 

Penetapan besarnya upah minimum yang harus dibayar perusahaan 

kepada tenaga kerjanya sangat penting dalam pasar tenaga kerja. Upah 

minimum menurut Badan Pusat Statistika merupakan upah minimum yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja sesuai ketetapan 
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peraturan undang-undang yang berlaku pada setiap region. Upah minimum 

menurut Badan Pusat Statistika bertujuan untuk mengangkat derajat 

penduduk terlebih lagi yang berpendapatan rendah. 

Kebijakan pemerintah di Indonesia mengenai upah minimum 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Upah 

Minimum No. 78 Tahun 2015 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 

yaitu, Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari 

upah pokok termasuk tunjangan tetap, tunjangan tetap merupakan suatu 

jumlah imbalan yang diterima oleh tenaga kerja secara tetap dan teratur 

dalam pembayarannya, dimana tidak dikaitkan dengan kehadiran maupun 

tingkat prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum yaitu 

tercapainya penghasilan yang layak bagi pekerja. 

Upah minimum pada awalnya ditentukan secara sektoral secara 

nasional oleh Departemen Tenaga Kerja. Namun dalam perkembangan 

otonomi daerah, pada tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh setiap 

provinsi. Upah minimum sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Upah minimum regional, merupakan upah bulanan yang terdiri 

dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi pekerja pada tingkat 

paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang 

berlaku pada suatu daerah tertentu.  

b. Upah minimum sektoral, merupakan upah yang berlaku dalam 

suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. 
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Landasan teori tentang upah minimum yang ada dalam penelitian ini 

menggunakan konsep teori tentang upah minimum menurut Badan Pusat 

Statistika (BPS) merupakan upah minimum yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan kepada tenaga kerja sesuai ketetapan peraturan undang-undang 

yang berlaku pada setiap region. Upah minimum menurut Badan Pusat 

Statistika bertujuan untuk mengangkat derajat penduduk terlebih lagi yang 

berpendapatan rendah. Pengukuran upah minimum dalam penelitian ini 

menggunakan Upah Minimum Regional provinsi-provinsi di Indonesia. 

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum yaitu untuk memenuhi 

standar hidup minimum seperti kesehatan, effisiensi, dan kesejahteraan 

pekerja. Dimana dengan adanya upah minimum akan mengangkat derajat 

penduduk berpendapatan rendah. Semakin meningkatnya upah minimum 

akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga 

kesejahteraan juga meningkat, dengan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dalam 

masyarakat. Dengan demikian, upah minimum memiliki hubungan yang 

negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkatnya upah minimum dalam 

masyarakat, akan mengurangi kemiskinan yang ada. 

7. Hubungan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Kemiskinan 

Kaufman (2000), menjelaskan bahwa semakin meningkatnya upah 

minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga 

kesejahteraan juga meningkat dan terbebas dari kemiskinan. Dan tujuan 

utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup 
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minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. 

Sehingga dapat dikatakan variabel Upah Minimum berpengaruh negatif 

terhadap jumlah penduduk miskin. 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, 

dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 

Kapita, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berikut gambar 

pemikiran yang skematis. 

Sumber : Suliswanto, diolah (2017) 

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu untuk meningkatkan 

kesejateraan masyarakat, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Peningkatan 

pada sektor kesehatan dan pendidikan memberikan kontribusi bagi 

pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu 

Indeks Pembangunan 

Manusia (X1) 

Produk Domestik 

Regional Bruto per 

Kapita  (X2) 

Upah Minimum 
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daerah ataupun wilayah, maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin di 

wilayah tersebut. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita secara tidak langsung 

merupakan salah satu faktor yangmempengaruhi Jumlah Penduduk miskin di 

Indonesia karena semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 

Kapita, maka semakin meningkat pula kesejahteraan dalam suatu masyarakat di 

Indonesia, dengan kata lain terjadi pengangguran atau penurunan terhadap 

jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. 

Upah Minimum merupakan salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dari sektor pendapatan. Karena pendapatan merupakan salah satu 

indikator untuk memenuhi kebutuhan hidup sandang, pangan dan papan. 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya 

masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan 

yang mungkin benar atau mengkin salah. 

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan 

berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian 

dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis “Diduga Indeks Pembangunan 

Manusia, PDRB per Kapita, Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Kabupaten/Kota di Prov. Lampung” dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Diduga variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh 

terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. 

2. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. 

3. Diduga variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh 

terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 


