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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Kajian Ayu (2013) berjudul “ Determinasi Kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2007-2021”. Penelitian ini bertujuan untuk ngetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan  

random effect model (REM).  

Berdasarkan dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa variabel Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di 

Jawa Timur, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Jawa Timur, 

dan variabel Angka Melek Huruf (AMH) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. 

Sedangkan, kajian lainnya Barika (2013) berjudul “Pengaruh Pertumbuhan  

Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Provinsi Se Sumatera”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, 

Pengangguran dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera.  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel, teknik analisis regresi 

berganda dengan effect model acak. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 

provinsi Sumatera, sementara belanja pemerintah terbukti berpengaruh signifikan 

negatif dan Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di provinsi Sumatera. 

Adhi (2011) berjudul “Analisis Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, 

Pengannggguran Terbuka Terhadap  Tingkat Kemiskinan Di Kab/Kota Jawa 

Tengah” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  bagaimana dan berapa 

banyak pengaruh variabel PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan 

Pengangguran dengan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Jawa Tengah. Model 

regresi yang digunakan adalah Ordinary Least Square. Hasil pengujian secara 

simultan menunjukkan bahwa bersama-sama dapat menunjukkan pengaruh 

dengan tingkat kemiskinan.  

Ryan (2013) berjudul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 

Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 

2009-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh pertumbuhan  

ekonomi, upah minimum, tingkat  pengangguran  terbuka, dan  inflasi terhadap 

kemiskinan di Indonesia. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  

pertumbuhan  ekonomi dan pengangguran  terbuka berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif  dan  
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signifikan  terhadap  kemiskinan, inflasi  berpengaruh  positif  dan signifikan  

terhadap  kemiskinan di Indonesia. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jika model 

dari penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel independen serta 

menggunakan model Random Effect Model dan Ordinary Least Square dalam 

penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen  dan menggunakan 

Metode Fixed Effect Model. Persamaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian 

ini adalah penggunaan data panel serta hasil analisis yang sama. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik : Analisis dan Teori 

Menurut teori pertumbuhan neoklasik Tradisional, pijakan lainnya dari 

argumentasi pasar bebas neoklasik adalah penegasan bahwa liberalisasi 

(pembukaan) pasar nasional akan mendorong tambahan investasi domestik 

dan luar negeri sehingga meningkatkan laju akumulasi modal. Dalam 

kaitannya dengan pertumbuhan GDP, hal ini sama dengan menaikkan tingkat 

tabungan domestik yang memperbesar rasio modal-tenaga kerja (capital-

labor ratio) dan pendapatan per kapita di negara-negara berkembang yang 

sangat kekurangan modal. Jadi  pertumbuhan output selalu bersumber dari 

satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas 

tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan 

penyempurnaan teknologi (Todaro & Stephen, 2013:157). 
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Teori neoklasik mencuatkan dua model yang terkenal, yaitu teori 

pertumbuhan Harrod-Domar dan Solow. Analisis Harrod Domar 

mengidentifikasi investasi dan pembangunan mengambil peran penting dalam 

sebuah ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang kokoh melalui MPS 

(Marginal Propensity to Save) dan ICOR (Increamental Capital Output 

Ratio). MPS merupakan rasio perubahan tabungan karena adanya perubahan 

pendapatan, ΔS/ΔY (Kuncoro, 2010:8). 

Sedangkan ICOR adalah rasio yang menunjukkan berapa tambahan stok 

modal yang dibutuhkan untuk memproduksi sebesar satu dolar, ΔK/ΔY. 

Analisis Robert Solow (1956) mengembangkan sebuah teori, yaitu Teori 

pertumbuhan Neoklasik, yang juga disebut Model Solow. Solow mengatakan 

bahwa perumbuhan merupakan fungsi tenaga kerja dan modal. Ekonomi 

tumbuh hingga mencapai keadaan stabil (steady state) di mana pendapatan 

tinggi dicapai. Setelah steady state, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi 

dapat dicapai melalui pengembangan teknologi (Kuncoro, 2010:8). 

Model pertumbuhan neoklasik Solow (Solow neoclassical growth 

model) terutama mewakili konstribusi penting yang memengaruhi teori 

pertumbuhan neoklasik, sehingga penggagasan, Robert Solow, kemudian 

mendapat hadiah Nobel ilmu ekonomi. Model ini berbeda dari rumusan 

Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua, yaitu tenaga kerja dan 

memperkenalkan variasi bebas (independen) ketiga, yaitu teknologi, ke dalam 

persamaan pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti halnya koefisien tetap dalam 
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asumsi skala hasil yang konstan/tetap (constan-returns-to-scale) (Todaro & 

Stephen, 2013:157).  

Model Harrod-Domar, sebagai salah satu model pertumbuhan neoklasik 

mengatakan bahwa adanya hasil yang semakin menurun dari tenaga kerja dan 

modal secara terpisah serta hasil konstan dari kedua faktor itu berasama-

sama. Kemajuan teknologi menjadi faktor residu yang menjelaskan 

pertumbuhan jangka panjang, dan tingkat pertumbuhan menurut asumsi 

Solow dan para pemikir pertumbuhan neoklasik lainnya, ditentukan secara 

ekosgen (dari luar) yang artinya bebas dari pengaruh faktor-faktor lainnya 

dalam model itu (Todaro & Stephen, 2013:157). 

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (Solow Neo 

Classical Growth Model) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama 

seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis yakni : 

Υ = Produk Domestik Bruto 

Κ = stok modal fisik dan modal manusia 

L = tenaga kerja non terampil 

Δ = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar 

ęμt = melambangkan tingkat kemajuan teknologi 

α = melambangkan elastisitas output terhadap model, yakni persentase 

kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal 

manusia (Todaro & Stephen, 2013:157). 
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2. Pengangguran : Analisis dan Teori   

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi 

manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Faktor-

faktor penetu tingkat pengagguran alamiah yaitu ketika Notasi L 

menunjukkan angkatan kerja, jumlah orang bekerja dan U jumlah 

pengangguran karena setiap orang dalam usia kerja antara bekerja atau 

mengaggur maka angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja dan 

menganggur  Ł = E + U dalam notas ini pengagguran adalah U/L (Mankiw, 

2006:157(     

Untuk melihat apakah yang menentukan tingkat pengangguran, di 

asumsikan bahwa angkatan kerja L adalah tetap dan memfokuskan pada 

perubahan individu dalam angkatan kerja di antara yang bekerja E atau U. 

Hal ini di tunjukkan pada Gambar 2.1 notasi s menunjukkan tingkat 

pemustusan kerja, bagian dari tenaga kerja yang kehilangan pekerjaanya 

setiap bulannya. Notasi f menunjukkan tingkat perolehan pekerjaan, bagian 

dalam pengangguran yang mendapatkan pekerjaan setiap bulannya.  

Tingkat pemutusan kerja s dan tingkat perolehan pekerjaan f secara 

bersama-sama menentukan tingkat pengangguran .Jika pengangguran  tidak 

naik atau turun yaitu jika pasar tenaga kerja berada dalam kondisi mapan 

maka jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan harus sama dengan jumlah 

orang yang kehilangan pekerjaan.  
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Sumber: N. Gregory Mankiw, (2006:156) 

Gambar 2.1 Transisi Menjadi Pekerja atau Penganggur 

Dalam setiap periode, bagian s dari orang yang bekerja kehilangan 

pekerjaan mereka, dan bagian f dari para penganggur memperoleh pekerjaan. 

Tingkat pemutusan kerja dan perolehan kerja menentukan tingkat 

pengangguran. Kondisi mapan E bergantung pada tingkat pemutusan 

hubungan kerja s dan tingkat perolehan kerja f. Semakin tinggi tingkat 

pemutusan kerja semakin tinggi tinggi tingkat pengangguran semakin tinggi 

tingkat perolehan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran. 

Mankiw menjelasakan ada dua jenis pengangguran yang pertama 

pengangguran friksional pe ngangguran ini disebabkan oleh waktu yang 

dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan, kedua pengangguran struktural 

yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penjatahan 

pekerjaan. 

Orang yang bekerja (E)  

Perolehan Kerja (f) 

Pengangguran (U) 

Pemutusan Kerja (s) 
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Dalam setiap periode, bagian s dari orang-orang yang bekerja 

kehilangan pekerjaan mereka, dan sebgaian f dari para penganggur 

memperoleh pekerjaan. Tingkat pemutusan kerja dan perolehan kerja inilah 

yang menentukan tingkat pengangguran (Mankiw, 2006:156). 

Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja 

masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan 

kategori usia,usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua 

penduduk yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angakatan kerja. Yang 

dihitung adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang 

mencari kerja. Tingkat pengangguran merupakan persentase angakatan kerja 

yang tidak/belum mendapat pekerjaan (Rahardja, 2008 : 376). 

Ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu pendekatan 

angkatan kerja (labour force approach) dan pendekatan pemanfaatan tenaga 

kerja (labour utilization approach) (Rahardja, 2008 : 378). 

1. Pendekatan Angkatan Kerja (Labour Force Approach) 

Pendekatan ini mendefisikan penganggur sebagai angkatan kerja 

yang tidak bekerja. 

2. Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (Labour Utilization Approach) 

Dalam pendekatan ini, angkatan kerja dibagi mencadi tiga kelompok 

yaitu : 
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a. Menganggur (Unemployed), yaitu mereka yang sama sekali tidak 

bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut 

juga pengangguran terbuka (open employment) 

b. Setengah menganggur (Underemployed), yaitu mereka yang bekerja, 

tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya, jam kerja mereka 

dalam dimanfaatkan secara penuh. Artinya, jam kerja mereka dalam 

seminggu kurang dari 35 jam. 

c. Bekerja penuh (Employed), yaitu mereka yang bekerja penuh atau jam 

kerjanya mencapai 35 jam per minggu. 

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : Analisis dan Teori 

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan 

masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir 

kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. 

Pembangunan dimaksud tidak hanya terfokus pada pembangunan gedung 

sarana dan prasarana, tetapi berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. 

Bisa dianalogkan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia itu 

bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (LKPJ, 2015:791).  

Dengan program peningkatan kualitas manusia baik dari kesehatan, 

pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat akan merasa sejahtera, 

jika pembangunan yang terjadi memberikan implikasi pada tercapainya umur 

panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup 

layak secara ekonomi. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas 
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manusia dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

(LKPJ, 2015:791). 

Kedudukan dan peran IPM dalam pembangunan  akan lebih terlihat 

kalau dilengkapi dengan suatu data yang berisikan indikator yang relevan 

dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem data yang lengkap. Sistem data 

yang lengkap dan akurat akan lebih dapat mengkaji berbagai kendala dan 

implementasi program pembangunan pada periode sebelumya, dan potensi 

yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam 

perencanaan pembangunan periode berikutnya, sehingga diharapkan nilai 

IPM sebagai tolak ukur pembangunan dapat mencerminkan kondisi 

kemiskinan masyarakat yang sesungguhnya (BPS, 2015). 

 Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan pencapaian prestasi IPM ini adalah kurangnya 

pengetahuan tentang pentingnya kasus tersebut, dan dipihak lain juga 

kurangnya sosialisasi tentang hal tersebut, sehingga menyebabkan buruknya 

prestasi kita dikacah internasional, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya 

indikator-indikator IPM yang belum terpenuhi (BPS, 2015). 

Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu tolok ukur 

pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi 

kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang 

memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi 

atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya 
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kemiskinan rendah. Menurut asumsi cateris paribus jika ipm meningkat 

sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan (Napitupulu, 2007). 

Salah satu keuntungan terbesar dari IPM adalah indeks ini 

mengungkapkan bahwa sebuah Negara dapat berbuat jauh lebih baik pada 

tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar 

dapat berperan relatif kecil terhadap pembangunan manusia. Lebih jauh, IPM 

menunjukkan dengan jelas bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar 

daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain, paling tidak 

dalam indikator kesehatan dan pendidikan (Todaro, 2006:75). 

4. Upah Minimum : Analisis dan Teori 

Di dalam sistem Ricardo, upah memainkan peranan aktif dalam 

menentukan pendapatan antara modal dengan buruh. Tingkat upah meningkat 

bila harga barang yang dibutuhkan buruh meningkat. Barang yang 

diproduksikan buruh sebagian besar adalah hasil pertanian. Karena itu untuk 

menghasilkan satu unit produk dibutuhkan buruh lebih banyak. Sehingga 

apabila permintaan terhadap buruh mulai meningkat maka akan menaikkan 

upah (Jhingan, 2004:90). 

Menurut Mill, elastisitas penawaran tenaga kerja sangat tinggi dalam 

menangggapi kenaikan upah. Upah pada umumnya melebihi tingkat 

penghidupan minimum. Upah dapat naik karena peningkatan cadangan modal 

yang berputar dengan penduduk yang dipakai untuk mengupah tenaga kerja 

atau karena pengurangan jumlah tenaga kerja. Jika upah naik, penawaran 
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tenaga kerja akan naik. Persaingan antara pekerja tidak hanya akan 

menurunkan upah tetapi juga sebagigan buruh akan kehilangan pekerjaan 

(Jhingan, 2004: 106). 

Undang-undang upah minimum yaitu ketika pemerintah 

mempertahankan upah agar tidak mencapai tingkat ekuilibrium, hal ini dapat 

menimbulkan kekakuan upah. Undang-undang upah minimum menetapkan 

tingkat upah maksimal yang harus dibayar perusahaan kepada karyawannya. 

Para ekonom percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar dalam 

pengangguran usia muda. Upah ekuilibrium para pekerja usia muda 

cenderung rendah karena dua alasan. Pertama, karena upah pekerja usia muda 

termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang 

berpengalaman. Kedua mereka para pemuda seringkali mengambil sebagian 

dari kompensasi mereka dalam bentuk on the job training ketimbang bayaran 

langsung. Karena itu upah minimum seringkali berpengaruh pada para 

pemuda (Mankiw, 2006:160). 

Kekakuan upah  riil menyebabkan penjatahan pekerjaan jika upah riil 

tertahan di atas tingkat ekuilibrium, maka penawaran tenaga kerja melebihi 

permintaanya. Akibatnya adalah pengangguran (Mankiw, 2006:161). 

Menurut teori upah efisiensi, perusahaan bersedia membayar lebih 

tinggi daripada gaji ekuilibrium agar mendorong para pekerja untuk 

menghindari kelalaian atau mengulur-ngulur waktu kerja (Schum’s, 
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2006:264). Menjelaskan bahwa teori upah-efisiensi mengajukan penyebab 

ketiga dari kekakuan upah selain undang-undang upah minimum dan 

pembentukan serikat pekerja (Mankiw, 2006).  

                  Upah riil                                                          Penawaran  

 

                                                          
 
 
     
                                                                    Jumlah  
                                                               Pengangguran 

                              Upah riil   
                       Yang kaku 
                                               Jumlah Tenaga Kerja 

                                                Yang Diperkerjakan 

                                                                                                               

                                                                                                             Permintaan 

 

                                                                                                                             Tenaga Kerja  

Sumber : N. Gregory Mankiw, 2012:161   

Gambar 2.1  Kekakuan Upah Riil Yang Menyebabkan Penjatahan Pekerjaan 

Teori upah-efisiensi yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi 

membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi 

pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah 

meskipun terjadi kebebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun akan 

mengurangi tagihan upah perusahaan, jika teori ini benar maka pengurangan 

upah akan memperendah produktifitas pekerja dan laba perusahaan. 
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Pengupahan buruh merupakan unsur yang cukup penting dalam 

menentukan produktifitas dan kesejahteraan produktifitas dan kesejahteraan. 

Persoalan itu tidak hanya menyangkut kepentingan buruh, pengusaha, dan 

pemerintah saja, melainkan juga masyarakat luas. Produktifitas dan 

kesejahteraan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak hanya 

mengganggu jalannya pembangunan, tetapi juga dapat mengahambat 

penciptaan peluang kerja. Oleh karena itu, persooalan pengupahan buruh 

perlu diletakkan dalam konteks yang lebih luas tidak hanya dilihat dari 

kepentingan buruh, penguasa, dan pemerintah (Effendi, 2000 : 69).  

Namun kenaikan upah, produktifitas, dan perbaikan kesejahteraan 

belum tentu dapat meningkatkan efisiensi . efisiensi dapat dicapai bila faktor 

non buruh juga diperhatikan. Faktor non buruh yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus dalam meningkatkan efisiensi adalah keleluesan buruh 

membentuk serikat kerja yang dapat memperhatikan dan memperjuangkan 

hak-hak mereka pada pengusaha dan pemerintah secara efisien. Serikat buruh 

yang efisien sangat membantu dalam mengurangi ketidakefisienan hubungan 

antara buruh, pengusaha, dan pemerintah (Effendi, 2000 : 69).. 

5. Kemiskinan :  Analisis dan Teori 

Menurut Bank Dunia (2000) “kemiskinan adalah kurangnya 

kesejahteraan”. Kesejahteraan sebagai penguasaan atas barang secara umum, 

sehingga masyarakat dapat menjadi jauh lebih baik bila mereka memiliki 
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penguasaan yang lebih besar atas sumber daya. Secara khusus, kemiskinan 

diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi setiap individu 

dengan beberapa standar yang telah ditetapkan dimana mereka dianggap 

miskin apabila pendapatan atau konsumsi mereka berada dibawah standar 

tersebut (Haungthon & Shahidur, 2012 : 2). 

Kesejahteraan adalah salah satu pendekatan yang diungkapkan oleh 

Amartya Sen (1987) yang berpendapat bahwa kesejahteraan berasal dari 

kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan 

demikian, kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan 

utama, tidak memiliki pendapatan atau mendapatkan pendidikan yang 

memadai, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak aman, 

memiliki kepercayaan diri yang rendah atau suatu perasaan tidak berdaya atau 

tidak memiliki hak seperti kebebasan berbicara. Bila demikian, kemiskinan 

merupakan sebuah fenomena multidimensional dan kurang diatasi dengan 

solusi yang sederhana (Haungthon & Shahidur, 2012 : 3). 

Menghitung tingkat dan jumlah penduduk miskin absolut dengan 

menggunakan ukuran tunggal yang seragam untuk semua negara. Menurut 

kajian kebijakan pembangunan World Bank (2014) seseorang yang dikatakan 

miskin adalah yang berpendapatan kurang dari $ US 1,25 per hari. Sementara 

garis kemiskinan yang diukur berdasarkan ukuran $US 2 juga telah 

dipublikasikan dimana lebih dari 2 milyar penduduk yang hidup kurang dari 
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batas tersebut. US dolar yang digunakan adalah US $ PPP (Purchasing Power 

Parity) bukan nilai tukar resmi (exchange rate). Kedua batas ini adalah garis 

kemiskinan absolut (World Bank, 2014).  

Dimensi Kemiskinan dalam Febri (2015), mengklasifikasikan dimensi 

kemiskinan dalam tiga jenis yaitu : 

1. Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh 

kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. 

Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi 

juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih 

diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas 

pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak 

dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang 

subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanami 

lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya 

dapat diperoleh sekali dalam satu tahun. 

2. Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang 

atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki 

tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak 

lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena 

sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam 

menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah 
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sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan 

lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.  

3. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak 

disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam 

masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat 

diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang 

diterapkan. 

Haungthon & Shahidur (2012 : 71), merumuskan ukuran-ukuran ringkas 

tentang angka kemiskinan :  

1. Tingkat kemiskinan – head count index (P0) mengukur jumlah penduduk 

miskin dalam suatu populasi. Indeks ini populer karena mudah dipahami 

dan diukur. Namun, indeks ini tidak dapat dijadikan indikasi seberapa 

miskin suatu penduduk. 

2. Indeks kedalaman kemiskinan – proverty gap indeks (P1) mengukur 

sejauh mana penduduk berada dibawah garis kemiskinan (kesenjangan 

kemiskinan) sebagai suatu bagian dari garis kemiskinan. Jumlah dari 

kesenjangan kemiskinan ini menghasilkan biaya minimal untuk 

menghapuskan kemiskinan, apabila bantuan ditargetkan secara tepat. 

Ukuran ini tidak mencerminkan perubahan-perubahan ketimpangan 

diantara masyarakat miskin. 
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3. Indeks keparahan kemiskinan – squared proverty gap indeks (P2) 

merupakan rata-rata jumlah kuadrat kesenjangan kemiskinan relatif 

terhadap garis kemiskinan relatif terhadap garis kemiskinan. 

4. Indeks Sen shorrocks-Thon – Sen-Shorrocks-Thon index menggabungkan 

ukuran-ukuran proporsi masyarakat miskin, kedalaman kemiskinan 

mereka, dan distribusi kesejahteraan di kalangan masyarakat miskin. 

5. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar (time taken to exit) mengukur waktu 

rata-rata yang dibutuhkan orang miskin untuk keluar dari kemiskinan, 

dengan mempertimbangkan suatu asumsi tentang pertumbuhan ekonomi; 

waktu tersebut dapat diperoleh dengan membagi indeks waktu dan tingkat 

pertumbuhan pendapatan atau pengeluaran masyarakat miskin. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan 

Kemiskinan 

Menurut kuncoro pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai 

sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB 

suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Menurut Kuznet , pertumbuhan dan 

kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal 

proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat 

mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin bersangsur-angsur 

berkurang.  



22 
 

2. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dengan Kemiskinan 

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali,  Jumlah 

angkatan kerja yang melebihi kapasitas akan menyebabkan pengangguran dan 

angkatan kerja yang memfokuskan pada perunbahan individu hal ini 

mengakibatkan tingkat pemustusan hubungan kerja. dari tenaga kerja yang 

kehilangan pekerjaanya setiap bulannya. menunjukkan tingkat perolehan 

pekerjaan, bagian dalam pengangguran yang mendapatkan pekerjaan setiap 

bulannya (Mankiw, 2007).   

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan 

masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai 

seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur 

tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan 

karena tidak  memiliki pendapatan. 

3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan 

Todaro (2000) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan 

tujuan pembangunan itu sendiri. 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. Kualitas sumberdaya 

Manusia yang dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat 

menjadi penyebab terjadinya penduduk miskin. Rendahnya Indeks 
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Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktifitas 

kerja yang berimbas pada rendahnya perolehan pendapatan. 

4. Hubungan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Dengan Kemiskinan 

Pengupahan buruh merupakan unsur yang cukup penting dalam 

menentukan produktifitas dan kesejahteraan produktifitas dan kesejahteraan. 

Persoalan itu tidak hanya menyangkut kepentingan buruh, pengusaha, dan 

pemerintah saja, melainkan juga masyarakat luas. Produktifitas dan 

kesejahteraan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak hanya 

mengganggu jalannya pembangunan, tetapi juga dapat mengahambat 

penciptaan peluang kerja. Oleh karena itu, persooalan pengupahan buruh perlu 

diletakkan dalam konteks yang lebih luas tidak hanya dilihat dari kepentingan 

buruh, penguasa, dan pemerintah (Effendi, 2000 : 69). 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis 

dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh PDRB, tingkat 

pengangguran, IPM, dan upah minimum di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 

tahun 2011-2015. 

Dari kerangka fikir dibawah dapat dijelaskan bahwa kenaikan 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan kenaikan PDRB konstan adalah 

salah satu faktor pendukung untuk terciptanya pengentasan kemiskinan, jika 

suatu bangsa stabil dan pesat maka bangsa tersebut kesejahteraanya naik. 
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Keterangan : 
              :  Pengaruh Secara Parsial 

              :  Pengaruh Secara Simultan 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Pengangguran merupakan salah satu faktor yang mengurangi kesejahteran 

masyarakat, jika suatu masyarakat ada yang sudah bekerja namun ada juga yang 

belum bekerja ini sama saja mengurangi kesejahteraan masyarakat. 

Indeks Pembangunan memainkan peranan kunci dalam membentuk 

kemampuan sebuah negara. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

akan berakibat pada rendahnya produktifitas kerja yang berimbas pada 

rendahnya perolehan pendapatan. 

Upah minimum meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja. 

Upah minimum merupakan cerminan pendapatan yang diterima pekerja dengan 

adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

PDRB (X1) 

TPT (X2) 
Kemiskinan (Y) 

IPM (X3) 

UMK (X4) 
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E. 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 mungkin salah.  Dari rumusan permasalahan yang ada, 

dirumuskan hipotesis yang berkaitan untuk menjawab pertanyaan, maka akan 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. H0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB, 

pengangguran terbuka,  IPM, dan upah minimum terhadap Kemiskinan di 

Kab/Kota Provinsi Jawa Timur. 

2. H1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB, pengangguran 

terbuka,  IPM, dan  upah minimum terhadap Kemiskinan di Kab/Kota 

Provinsi Jawa Timur. 

 


