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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Astuti Universitas Diponegoro tahun 

2013. Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan. Jumlah 

penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya 

semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.  

Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan mengurangi kemiskinan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Achmad Syafi’i jurnal ekonomi 

pembangunan tahun 2013. Model implementasi program pengentasan kemiskinan 

di kabupaten Lamongan.model implementasi pengentasan kemiskinan di daerah 

penelitian bertumpu pada mekanisme yang dimulai dengan menetapkan sasaran 

program/kebijakan;dilanjutkan dengan penguatan kapasitas SDM ,penataan sistem 

birokrasi dan disposisi. Penyediaan ssaluran komunikasi danm informasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ekoman Suryadi. Implementasi program 

Beras Miskin (RASKIN) di kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu tahun 2015. Implementasi program Beras Miskin (Raskin) 
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di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu  

belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator 

keberhasilan raskin 5T yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu 

yang belum sepenuhnya tercapai. Faktor pendukung implementasi program 

Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat adalah partisipasi tinggi tokoh dan pamong 

seperti RT dan LK serta tingkat antusiasme tinggi RTS terhadap Raskin, ditunjang 

juga dengan wilayah geografis yang sangat strategis. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program yang masih 

kurang berjalan dengan baik sehingga masih ditemukan beras dengan kualitas 

buruk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Maryana  Implementasi Beras Miskin 

(Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang 

tahun 2010. Faktor pendukung Program Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan 

Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010 adalah : 

a. Partisipasi masyarakat RTS-PM untuk mengambil Beras Miskin cukup tinggi 

b. Wilayah demografi kabayan mendukung, lokasi strategis dekat dengan kantor 

kecamatan Pandeglang dan dekat dengan pusat Pemerintah Setda Kabupaten 

Pandeglang. Lokasi RTS-PM tinggal sudah terjangkau kendaraan, sumber daya 

cukup memadai, jarak antara Kelurahan Kabayan dengan Dolog Divisi 

Regional I Rangkas Bitung tidak begitu jauh yaitu kurang lebih 10km. 

Sedangkan faktor penghambat sebagai berikut : 
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a. Faktor ekonomi masyarakat Rumah Tangga sasaran penerima manfaat (RTS-

PM) Kelurahab Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang masih 

rendah, dan RTs-PM tersebut berasal dari kalangan bawah 

b. Pembentukan tim yang belum berkompeten belum bekerja sesuai harapan 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Yati Prawitasari. Analisis SWOT 

sebagai dasar perumusan strategi pemasaran berdaya saing tahun 2010. 

Perbedaan  Penelitian saat ini yang dilakukan sudah sangat berbeda dengan 

yang sebelumnya pada program pengentasan kemiskinan yang terbaru yaitu 

tentang voucher pangan dimulai sejak awal tahun 2017  

 

B. Landasan Teori 

1. Kemiskinan  

 menurut Suparlan (2004:315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat 

hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau 

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara 

langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan 

moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. 

menurut Ritonga (2003:1) kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba 

kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan 

dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, 

sandang. , perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau 

rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.   
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a. Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya 

hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan   

b. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia 

serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda” 

(Mardimin, 1996:20). 

Ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto (2005)yakni sebagai berikut : 

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, 

pangan). 

b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti : kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih, transportasi). 

c. Ketiadaan jaminan masa depan (karna tiada investasi untuk pendidikan dan 

keluarga). 

d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal. 

e. Rendahnya kualitas  dalam kegiatan social masyarakat. 

f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharia yang 

berkesinambungan. 

g. Ketidakmampuan untuk berusaha karna cacat fisik maupun mental. 

h. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan social seperti : anak terlantar, 

wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT), janda miskin dan 

kelompok marjinal dan terpencil. 

Dimensi kemiskinan terdiri dari beberapa aspek : 

a. Aspek ekonomi  
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Secara ekonomi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan 

sumberdaya yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. 

b. Aspek Politik 

Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). 

Kekuasaan dalam pengertiaan ini mencakup tatanan system politik yang dapat 

menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan 

sumberdaya. 

6 jenis-jenis kemiskinan yaitu:  

a. Kemiskinan absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu 

memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar 

dapat bekerja penuh dan efisien,  

b. Kemiskinan relatif . Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau 

sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu 

daerah,  

c. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang 

tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, 

yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah,  

d. Kemiskinan Situsional atau kemiskinan natural. Kemiskinan situsional terjadi 

di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi 

miskin.   

e. Kemiskinan kultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya 

masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat 
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2. Pengertian Kebijakan Publik    

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan, juga masalah yang komplek yang dinyatakan dan 

dilaksanakan oleh pemerintah.Kebijakan publik harus mengabdi pada kepentingan 

masyarakat.Kesimpulannya kebijakan public (public policy) adalah serangkaian 

tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai 

tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.Kebijakan publik adalah suatu 

program pencapaian tujuan.Nilai nilai, dan praktek-praktek yang 

terarah.Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-

tujuan yang sistematis dan dasardasar pertimbangan program-program pemerintah 

yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang tengah dihadapi 

masyarakat. 

Definisi Kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik:  

1. Edward III dan Sharkansy (2007:16). Kebijakan publik adalah apa yang 

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan 

publik berupa sasaran atau tujuan program pemerintah. kebijakan publik itu 

dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam 

bentuk pidato pidato pejabat  pemerintah ataupun berupa program-program dan 

tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.  

2.  R. Dye (2011:13). Kebijakan Publik adalah pilihan tindakan apapun yang 

dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. 

3. Jenkin (1994:25) merumuskan Kebijakan Publik sebagai serangkaian 

keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau 
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sekelompok aktor politik. berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih serta 

cara-cara untuk mencapainya, dalam suatu  situasi dimana keputusan-

keputusan itu pada prinsipnya masih  berada dalam batas-batas kewenanganan 

kekuasaan dari para aktor tersebut.  

 

3. Implementasi Kebijakan Publik  

Implementasi kebijakan rnerupakan suatu proses dalam kebijakan publik 

yang mengarah pada pelaksanaan suatu kebijakan. Praktek implementasi 

kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang 

bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. 

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkut paut 

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-

prosedur rutin lewat saluran-saluran biokrasi, melainkan lebih dari itu 

ímplementasi juga menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa 

yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.   

Definisi para ahli tentang Implementasi Kebijakan publik:  

a. Mazmanian dan Sabatier Dalam Agustino (2006: 153), menjelaskan makna 

implementasi adalah memaharni apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirurnuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Mendefinisikan 
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implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, 

biasanva dalam bentuk undangundang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusankeputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang 

ingin di atasi, rnenyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai 

dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengalur proses implementasi.   

b. Meter dan Horn Dalam Agustino (2006:155), memberikan definisi 

Implementasi kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijakan. c. Bardack Dalam Agustino (2006:153), bahwa 

implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan 

kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas, lebih sulit lagi 

merumuskan dalam katakata dan slogan-slogan yang mengenakan bagi telinga 

para pernimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi 

untuk melaksanakan dalam bentuk yang memuaskan orang.  

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut tiga hal, yakni:  

a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan  

b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan  

c. Adanya hasil kegiatan  
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4. Definisi Dan Kriteria Rumah Tangga Miskin  

Kemiskinan bisa diartikan sebagai situasi yang serba kekurangan yang 

terjadi bukan karena dikehendaki si miskin, melainkan karena tidak dapat 

dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.Dengan demikian mengentaskan 

penduduk miskin itu perlu bantuan pihak luar dan si miskin itu sendini.Orang 

miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang memiliki 

sesuatu namun sedikit.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas 

(2003) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi 

bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari 

dengan kekuatan yang ada padanya.Kemiskinan menurut Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN (2003) adalah suatu keadaan dimana 

seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang 

dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya 

untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian 

Pembangunan Keluarga Sejahtera diidentikkan dengan kondisi keluarga sebagal 

berikut:   

a. Pra Sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan keluarga berencana. Secara operasional mereka tampak dalam 

ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagal berikut:  

1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya  

2) Makan minimal 2 kali perhari  

3) Memiliki pakaian lebih dari 1 pasang  
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4) Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah;  

5) Jika sakit dibawa ke tempat sarana kesehatan.  

b. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan 

psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi 

dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Secara operasional mereka 

tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:  

1) Menjalankan ibadah secara teratur  

2) Minimal seminggu sekali makan daging/ikan/telur;  

3) Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun;  

4) Luas lantai rumah rata-rata 8 m2 per anggota keluarga  

5) Tidak ada anggota keluarga berusia 10-60 tahun yang buta huruf latin;  

6) Semua anak berusia 7-15 tahun bersekolah 

7) Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap; 

8) Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan fungsi 

fisiknya dengan baik 

c. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:  

Karena alasan ekonomi/keluarga miskin, artinya keluarga yang menurut 

kemampuan ekonominya lemah dan miskin. Keluarga semacam ini mempunyai 

sifat yang sama dengan indikator yang dikembangkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara ekonomis memang 

miskin atau sangat miskin dan belum bisa menyediakan keperluan pokoknya 

dengan baik. Karena alasan non ekonomi, artinya keluarga yang 
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kemiskinannya bukan pada  harta/uang atau kemampuan untuk mendukung 

ekonomi keluarganya tetapi  miskin kepeduliannya untuk mengubah hidupnya 

menjadi Iebih sejahtera  misalnya dalam hal partisipasi pembangunan dan 

kesehatan dengan  membiarkan rumahnya masih berlantai tanah padahal 

sebenarnya sudah  mampu untuk memplester lantai rumahnya atau kalau ada 

anak yang sakit  tidak dibawa atau diperiksakan ke puskesmas.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori  

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, yaitu:   

a. Faktor internal, yang meliputi : 

1) Kesakitan 

2) Kebodohan 

3) Ketidaktahuan 

4) Ketidakterampilan 

5) ketertinggalan teknologi  dan 

6) Tidak memiliki modal.  

b. Faktor eksternal, yang meliputi:   

1) Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan 

meningkatkan pendapatan   

2) Nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang kurang mendukung upaya 

peningkatan kualitas keluarga  

3) Kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan 

 

5. Program Voucher Pangan 

Menurut Teten Masduki Sejak awal tahun 2017 Raskin diganti dengan 

program Voucher Pangan. Voucher pangan dapat digunakan untuk menembus 

atau membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan 
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lainnya di pasar, di warung, di toko atau agen kusus yang dapat memanfaatkan 

kartu. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar 

masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini, 

rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak 

pilihan yang bisa membeli sembako di pasar ataupun di took dengan kualitas yang 

lebih serta juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang,tidak hanya 

karbohidrat namun juga protein. Pedangang sembako di pasar juga bisa 

mendapatkan tambahan peluang usaha dan bisa dipercayakan. Melalui reformasi 

ini fungsi Bulog akan dikembalikan sebagai buffer stock sebagai stabilisator harga 

beras sehingga proses transisi bisa berjalan dengan baik. 

Pemerintah mengimplementasikan skema baru dalam penyaluran 

subsidibagi masyarakat kurang mampu. Skema bantuan sosial itu adalah subsidi 

voucher pangan (bantuan pangan non tunai) yang tidak lain merupakan 

transformasi dari bantuan beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) atau Raskin. 

Voucher pangan ini akan melengkapi skema bantuan sosial dan subsidi yang 

digulirkan pemerintah selama ini. Diantaranya, Program Keluarga Harapan 

(PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional, dan 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pupuk dan gas.Subsidi voucher pangan 

efektif dijalankan pada tahun ini dengan target mencapai 1,4 juta rumah tangga 

sasaran di 51 kabupaten dan kota. Anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp 

1,6 triliun. 

Dengan diimplementasikannya voucher pangan maka jumlah keluarga 

penerima Voucher pangan menjadi berkurang.  jumlah keluarga penerima bantuan 
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di program voucher pangan mencapai 15,5 juta keluarga dengan anggaran Rp 22,3 

triliun. jumlah keluarga yang berhak mendapatkan subsidi.Voucherpangan saat ini 

sudah 400.000 kartu yang telah tersalurkan. Saldo uang dari voucer pangan berisi 

Rp 110.000 per bulan untuk setiap keluarga sasaran. Keluarga yang mendapatkan 

bantuan voucher secara otomatis akan dibuatkan nomor rekening di bank-bank 

pemerintah yang tergabung dalam himpunan bank-bank negara (Himbara). saat ini 

sekitar 7.000 agen yang dapat melayani voucher pangan. skemavoucher pangan 

ini sudah dikaji jauh-jauh hari serta telah diatur dalam Undang-Undang (UU) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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