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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan dan Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti tentang Analisis 

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Angkatan Kerja dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Timur. 

Penelitian Permana dan Arianti (2012) tentang “Analisis Pengaruh 

PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan 

Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”. Dengan menggunakan alat analisis 

regresi data penel, menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan mempunyai pengaruh 

negatif signifikan terhadap kemiskinan, kesehatan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kemiskinan. 

Penelitian Dewi, dkk (2014) tentang “Analisis Pengaruh Jumlah 

Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi 

Utara Tahun 2001-2010”. Dengan menggunakan alat analisis regresi data 

panel, Menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh secara langsung 

terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung 
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terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap 

kemiskinan. 

Peneliti Hutabarat dan Sriyono tentang “Pengaruh Desantralisasi 

Fiskal, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-

2013”. Dengan menggunakan alat analisis regresi data panel, Menunjukan 

bahwa tingkat Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah dan 

Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan. 

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana dan Arianti 

(2012) tentang “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan 

Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”. 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang 

kemiskinan dengan alat analisis regresi data panel dan menggunkan variabel 

PDRB. Menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. sedangkan perbedaan dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan selain variabel PDRB yaitu variabel Angkatan Kerja dan 

pengeluaran Pemerintah. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kemiskinan  

Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi dua macam, 

pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu 
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yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu 

sehingga membuatnya tetep melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan 

seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya 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 

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 memilik 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, 2011). 

Kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu relatif (Relatif Poverty) dan kemiskinan absolut (Absolute 

Poverty). Kemiskinana relatif merupakan kondisi miskin karena 

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan 

distribusi pendapatan.  

Standar minumum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu 

negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan 

penduduk “termiskin”, misalanya 20 persen atau 40 persen lapisan 

terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan 
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atau pengeluaran kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. 

Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada 

distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk sehingga dengan 

menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama 

kita. 

Selanjutnya, kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan 

ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti 

pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang 

diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum 

diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai 

kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah 

garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis 

kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan 

absolut menjadi penting saat menilai efek dari kebijakan anti 

kemiskinan antarwaktu, atau memperkirakan dampak dari suatu 

proyek terhadap kemiskinan. ” (BPS, 2011). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Garis kemiskinan (GK) 

merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan 

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki 

rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan 

dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan Makanan 

(GKM) sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan mimimum 

makanan yang disertakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. 
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Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah 

kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan 

kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili 

oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. 

Adapun rumus perhitungan Garis Kemiskinan yaitu : 

GK = GKM + GKNM 

Keterangan: 

GK   : Garis Kemiskinan 

GKM  : Garis Kemikinan Makanan 

GKNM  : Garis Kemiskinan Non Makanan  

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), Konsep kemiskinan yaitu miskin berdasarkan 

konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan kriteria 

keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS),  

keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III 

Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 

indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam 

membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor 

dominan menjadi kebutuhan setiap keluarga (BKKBN, 2011) 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur 

kemiskinan yaitu dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar 

(basic needs) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks 
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Perkepala (Head Count Indeks), yakni jumlah dan persentase 

penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan ditetapkan 

pada tingkat yang selalu konstan secara rill sehingga kita dapat 

mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang 

diperoleh dalam mengetaskan kemiskinan sepanjang waktu. Adapun 

rumus menghitung persentase penduduk miskin adalah sebagai 

berikut: 

   
 

 
   

    

 
 

 

   

 

Dimana : 

α : 0 

z : garis kemiskinan 

yi: Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada             

dibawah garis kemiskinan  

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 

n : jumlah penduduk  

2. Produk Domestik Regional Bruto 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui 

kondisi ekonomi suatu daerah/wilayah dalam suatu periode tertentu. 

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan 

jasa yang di hitung menggunakan harga pada tahun berjalan, 
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sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang 

berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.   

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum adalah 

jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai 

kegiatan usaha di suatau daerah (region) tanpa memperhatikan 

pemelihan atas produksi. Oleh karena itu Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu 

daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa 

kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di 

daerah tersebut (Arsyad, 1997).  

Selain dari definisi di atas, ada beberapa konsep untuk 

memenuhi mekanisme perhitungan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dengan pendekatan sebagai berikut : 

a. Pendekatan produksi (product approach) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupak jumlah nilai 

unit produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit 

produksi di dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu 

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

penyajiannya dikelompokan menjadi 9 sektor atau lapangan 

usaha yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) 

industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih (5) bangunan; 

(6) perdagangan, hotel dan restoraan; (7) pengangkutan dan 
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komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) 

jasa-jasa. 

b. Pendekatan pendapatan (income approach) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah 

balas jasa yang di terima oleh faktor-faktor produksi yang ikut 

serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun) 

c. Pendekatan pengeluaran (spending approach) 

Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah 

pengeluaran yang dilakukan untuk rumah tangga dalam lembaga 

sosial swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi 

pemerintah, pembentgukan modal tetap domestik bruto, 

perubahan stok dan ekspor netto dalam jangka waktu tertentu 

(Arsyad, 1997). 

3. Angkatan Kerja 

Jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah 

sumber-sember ekonominya baru dapat diperoleh kenaikan pedapatan 

nasionalnya. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampau 

sedikit tetapi juga tidak boleh terlampau banyak. Jumlah penduduk 

yang makin besar telah membawa akibat angkatan kerja yang makin 

besar pula. Ini berarti makin besar pula orang mencari pekerjaan atau 

menganggur.  
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Agar dapat mencapai keadaan yang seimbang maka sebisanya 

mereka bisa tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok yang 

sesuai dengan keinginan dan ketrampilan mereka ini akan membawa 

konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan 

lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang baru. Dengan 

demikian pembangunan ekonomi di perlukan untuk memperkecil 

pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju 

pertumbuhan ekonomi dapat selalu di pertahankan pada tingkat yang 

lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk (Mulyadi, 2008). 

Gambar 2.1 

Skema Angkatan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011 
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Dari gambar diatas dijelaskan bahwa penduduk di bagi menjadi 

dua golongan yaitu penduduk yang termasuk angkatan kerja dan 

penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk usia kerja 

adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Sedangkan penduduk 

yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerja 15 

tahun dan lebih dari golongan yang bekerja atau yang mempunyai 

pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selain 

itu, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk 

yang usia kerja 15 tahun atau lebih akan tetapi dari golongan yang 

masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan 

lainya selain kegitan pribadi (BPS, 2015). 

Dalam analisis tenaga kerja, bagian yang sangat penting 

mendapat perhatian adalah angkatan kerja. Angkatan kerja 

(economically active) didefenisikan bagian dari tenaga kerja yang 

benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka 

yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan 

pengangguran. Sedangkan angkatan kerja di artikan sebagai penduduk 

yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan (Sumarsono, 2009).  

Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani 

kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan 

kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia 

secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan. Tenaga 

kerja atau penduduk usia kerja 10 tahun ke atas mempunyai perilaku 
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yang bemacam-macam. Dalam hubungannya dengan pasar tenaga 

kerja perilaku mereka dipisahkan menjadi 2 (dua) golangan, yaitu 

golongan yang aktif secara ekonomi dan bukun angkatan kerja 

termasuk golongan yang aktif secara ekonomis.  

Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga 

kerjanya dan berhasil memperolehnya (employed) dan penduduk yang 

menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum 

berhasil memperolehnya (umployed), atas dasar diskripsi ini angkatan 

kerja (Labor Force) dianggap mewakili penawaran tenaga kerja yang 

dikenal dengan Supply of Labor (Sumarsono, 2009). 

4. Pengeluaran Pemerintah (Government Spending) 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. 

Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli 

barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya 

yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat 

dipakai sebagi indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiaya 

oleh pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori 

ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari: 

(Mangkoesoebroto, 1999). 

Sedangkan model pembangunan tentang perkembangan 

pengeluaran pemerintah. Model ini diperkenalkan dan dikembangkan 

oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan 
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pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi 

yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. 

Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase 

investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah 

harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, 

kesehatan, transportasi. 

Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan 

ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada 

tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya 

peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. 

Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan 

kegagalan pasar yang terjadi.  

Dalam satu proses pembangunan menurut musgrave, rasio 

investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi 

pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Sementara itu, Rostow 

berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan 

aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke 

pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari 

tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat 

dan sebagainya. 
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Gambar 2.2. 

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 

 

                   Sumber : Mangkoesoebroto, 1999 

Dari kurva perkembangan pengeluaran pemerintah dapat 

dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, 

Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang 

eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan 

bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti 

bentuk tangga, hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. 

Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang 

diteteapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan 

pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikan 

pengeluaran. 

Secara konsep pembangunan manusia adalah upaya yang 

dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai 
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hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan 

kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan 

kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk 

melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan 

Dengan demikian sekurangnya ada sektor yang perlu 

diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas 

kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup lebih layak yaitu 

pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi 

pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan 

meningkatkan pula produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas 

ini pada gilirannya mampu meningkatkan pembangunan manusia yang 

selanjutnya dengan sendirinya berdampak pada penurunan angka 

kemiskinan (Mangkoesoebroto, 1999). 

5. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan 

Kemiskinan  

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi 

ekonomi suatu daerah/wilayah dalam suatu periode tertentu.  Kuznet 

(2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang 

sangat kuat, karena pada tapah awal proses pembangunan tingkat 

kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir 

pembangun jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. 
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6. Hubungan Angkatan Kerja dengan Kemiskinan 

Menurut Lewis (1959) dalam Mulyadi (2008) mengemukan 

bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu 

masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil 

terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. 

Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu 

saktor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Menurut 

Lewis sektor subsiten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor 

pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan 

pengecer koran.  

Bersama dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri 

modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan 

meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi 

perbedaan/ketimpngan tingkat pendapatan antara perkotaan dan 

pedesaan. 

7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. 

Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli 

barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya 

yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dalam 

sektor pablik yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai 

pendidikan dan kesehatan maka akan meningkatkan pula produktivitas 
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penduduk. Peningkatan produktivitas ini pada gilirannya mampu 

meningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya dengan 

sendirinya berdampak pada penurunan angka kemiskinan 

(Mangkoesoebroto, 1999). 

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam melakukan penelitian 

mengenai pengaruh Produk Domestik Regionla Bruto (PDRB), Angkatan 

Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan khususnya pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari kerangka 

pikir yaitu sebagai berikut : 

 Sumber: Data diolah menurut Permana, 2012 

D. Perumusan Hipotesis

Hipotetsis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang 

sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan 
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dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai 

berikut:  

1. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa 

Timur berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.  

2. Diduga variabel Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap 

tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa Timur. 

3. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 


