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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.. Penelitian Terdahulu 

Dalam  jurnal  “Pertumbuhan  Ekonomi  DanPengentasan Kemiskinan Di 

Indonesia: Analisis Ekonometrika”, menggunakan metode analisis regresi 

berganda dari tahun1990 hingga tahun 2004. model yang digunakan 

adalahLogYiβ0β1LogX1iβ2LogX2iβ3LogX3iβ4LogX4iβ5LogX5iβ6 LogX 6iεi . 

DimanaYiadalah jumlah penduduk miskin, X11adalah jumlah penduduk Indonesia 

per tahun, X 2iadalah PDB yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi,X 3iadalah 

angka harapan hidup, X 4iadalah persentase angka melek huruf, X 5iadalah 

persentase penggunaan listrik, X 6iadalah persentase konsumsi makanan. Hasil 

dari penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.Variabel pertumbuhan ekonomi dan 

variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah 

penduduk miskin.Variabel angka harapan hidup, penggunaan listrik, dan 

konsumsi makanan tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk 

miskin(Wongdesmiwati,2009). 

Dalam jurnal ”Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah 

Penduduk Miskin”, menggunakan metode estimasi ekonometrika data panel untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Data 

yang digunakan adalah data dari 26 provinsi tahun 1995 sampai dengan tahun 
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2005. Model yang diβ5 INFLASI IJ gunakan POVijβ0β1 PDRBijβ2 POPIJβ3 

AGRISHRIJβ4 INDTRSHRIJβ6 SMPIJβ7 SMAIJβ8 DIPLM IJβ9 DUMMYKRISIS 

IJεIJdimana POV adalah jumlah penduduk miskin, PDRB adalah pertumbuhan ekonomi, 

POP adalah jumlah penduduk, AGRISHR adalah pangsa sektor pertanian, INDTRSHR 

adalah pangsa seektor industri, INFLASI adalah tingkat inflasi tahunan, SMP adalah jumlah 

lulusan sekolah SMP, SMA adalah jumlah lulusan SMA, DIPLM adalah jumlah lulusan 

sekolah setingkat diploma, dan DUMMYKRISISI adalah dummy krisis ekonomi.Hasil dari 

penelitian ini adalah variabelpertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan pengaruh yang 

relative kecil. Variabel inflasi dan variabel populasi penduduk berpengaruh positif 

dan signifikan, sedangkan variabel pangsa sektor pertanian dan pangsa sektor 

industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk 

miskin.Variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin adalah pendidikan (Hermanto Siregar dan Dwi 

Wahyuniarti 2008). 

Dalam junal “Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap 

Petumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model 

Computable General Equilibrium”, menggunakan metode Computable General 

Equilibrium (CGE), dan Foster-Greer-Thorbecke method. Variabel yang 

digunakan adalah tingkat kemiskinan,petumbuhan ekonomi, investasi pendidikan, 

dan investasi kesehatan.Hasil dari penelitian ini adalah investasi sumberdaya 

manusia berdampak langsungpada peningkatan pertumbuhan ekonomi.Investasi 

kesehatan dan investasi pendidikan sama-sama dapat mengurangi kemiskinan, 
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namun investasi kesehatan memiliki persentase yang lebih besar (Rasidin K. 

Sitepu dan Bonar M. Sinaga 2005). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak sepenuhnya sama 

dengan variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Variabel yang sama 

adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendidikan., sedangkan 

variabel upah minimum dan pengangguran diperoleh dari teori. Variabel upah 

minimum dan pengangguran merupakan variabel baru yang tidak ada pada 

penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, tetapi tidak digunakan dalam penelitian 

ini dengan alasan keterbatasan data dan beberapa variabel sudah terwakili oleh 

variabel yang lain. 

 

 

B.   Landasan teori 

 

Dalam arti kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan  

barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas Chambers 

mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki 

lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) 

kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan 

(dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun 

sosiologis (Chriswardani Suryawati, 2005). 

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan 

tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan 

dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap 



9 
 

ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya 

sendiri (Chriswardani Suryawati, 2005). 

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: 

a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di 

bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang 

dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. 

b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga 

menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.  

c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau 

berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif 

meskipun ada bantuan dari pihak luar.  

d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya 

akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya  

dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi 

seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. 

 

1.     Ukuran Pra Sejahtera 

Tingkat pra sejahtera didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa 

makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang 

dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan 

konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan 
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nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan 

kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan 

perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis 

penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan (BPS Badan Pusat 

Statistik). 

Menurut Sayogyo, tingkat pra sejahtera didasarkan jumlah rupiah 

pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi 

beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.Bank Dunia 

mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang 

yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1 per hari masuk dalam kategori 

miskin (Criswardani Suryawati, 2005). 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur 

kemiskinan berdasarkan dua kriteria (Criswardani Suryawati, 2005), yaitu: 

a) Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak 

mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, 

minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per 

orang per tahun,lantai rumah bersemen lebih dari 80% dan berobat ke 

puskesmas bila sakit. 

b) Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak 

berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal 

satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel 

per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota 

keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta 
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huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari 

anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada  

yang sakit selama tiga bulan. 

 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang 

dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi 

kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-

penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap 

berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam Todaro, 

2004).Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) 

yang terjadi di wilayah tersebut.Rumuspertumbuhan ekonomi adalah sebagai 

berikut : 

       Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan 

Gross National Product (GNP) tahun yang sedang berjalan dengan GNP tahun 

sebelumnya. 

 

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100% 

 

         Ket : g = tingkat pertumbuhan ekonomi 

        PDBs = PDB riil tahun sekarang 

        PDBk = PDB riil tahun kemarin 

 

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, 

pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian 

mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian 
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dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian 

modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut pandangan 

ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John 

Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, 

mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang 

modal,(3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang 

digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 

berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang 

dicapai pada masa sebelumnya (Mudrajad Kuncoro, 2003). Sedangkan menurut 

Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah 

proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (entrepreneur). 

Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya 

inovasi oleh para entrepreneur(Mudrajad Kuncoro, 2003). 

Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output 

per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan 

kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi 

output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah 

output total dibagi dengan jumlah penduduk (Sri Aditya, 2010). 

Menurut Nafziger (Sri Aditya, 2010), pertumbuhan ekonomi berkaitan 

dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan per kapita suatu 

negara, sedangkan menurut Kuznets (Todaro, 2003), pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan 

untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan 
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kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau 

penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis 

terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada(Todaro, 2003). 

Menurut Todaro (2003), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan 

ekonomi, yaitu : 

a. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud 

tanah(lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human 

resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari 

pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali 

dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. 

Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa 

jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi 

menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan 

sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, 

yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi. 

b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan 

pendudukdan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka 

kerja (laborforce) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang 

positif dalam 

merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan 

kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak 

penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya. 

c. Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh 

teknologicara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam 
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melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. 

 Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni :   

a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output 

yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi 

input yang sama.  

b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (laborsaving) 

atau hemat modal (capital saving), yaitu tingkat outputyang lebih 

tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal 

yang sama  

c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika 

penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan 

barang modal yang ada secara lebih produktif. 

Menurut Nugraheni, pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian 

memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi 

antara lain yaitu (Sri Aditya, 2010):  

a.  Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional disebut Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga 

pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan 

merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat 

mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal 

sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau 

daerah yang bersangkutan. 
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b.  Produk Domestik Bruto Per kapita/Pendapatan Per kapita 

Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per 

kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan 

ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan 

penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau PDRB saja.Produk domestik 

bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB 

nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara 

maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau 

PDRB rata-rata. 

Bank Dunia menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB), bukan PDB 

sebagai alat ukur perkembangan ekonomi suatu negara.yaitu dengan 

memperhitungkan pendapatan bersih dan faktor produksi milik orang 

asing.Walaupun PDB atau PNB per kapita merupakan alat pengukur yang lebih 

baik.namun tetap belum mencerminkan kesejahteraan penduduk secara tepat, 

karena PDB rata-rata tidak mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang 

sesungguhnya dirasakan oleh setiap orang di suatu negara. Dapat saja angka-

angka rata-rata tersebut tinggi, namun sesungguhnya ada penduduk atau 

sekolompok penduduk yang tidak menerima pendapatan sama sekali. Oleh sebab 

itu, perlu diperhatikan unsur distribusi pendapatan di antara penduduksuatu 

negara. Dengan memperhatikan unsur distribusi pendapatan itu, maka PDB atau 

PNB per kapita yang tinggi disertai distribusi pendapatan yang lebih merata akan 

mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik daripada bila pendapatan 
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per kapitanya tinggi namun ada distribusi pendapatan yang tidak merata. 

sekolompok penduduk yang tidak menerima pendapatan sama sekali. Oleh sebab 

itu, perlu diperhatikan unsur distribusi pendapatan di antara penduduksuatu 

negara. Dengan memperhatikan unsur distribusi pendapatan itu, maka PDB atau 

PNB per kapita yang tinggi disertai distribusi pendapatan yang lebih merata akan 

mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik daripada bila pendapatan 

per kapitanya tinggi namun ada distribusi pendapatan yang tidak merata.Meskipun 

demikian, demi sederhananya pengukuran, pendapatan per kapita tetap merupakan 

alat pengukur yang unggul dibanding dengan alat-alat pengukur yang lain. 

 

3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Tingkat Kemiskinan  

Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  indikator  untuk  melihat  keberhasilan  

pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. 

Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap 

golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar 

dan Dwi Wahyuniarti, 2007). 

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat 

kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan 

ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian 

yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007). 
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4.  Hubungan Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan 

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar 

hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan 

pekerja.Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk 

berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah 

minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga 

meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan. Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah 

untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang 

menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja 

tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga 

pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum(Kaufman 2000). 

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh 

karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya 

dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan 

pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja 

dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 

dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas 

dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk 

tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.Jadi upah 

berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut 
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kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha 

kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha (Sonny Sumarsono, 2003). 

Upah merupakan salah satu unsur untuk menentukan harga pokok dalam 

perusahaan, karena ketidaktepatan dalam menentukan besarnya upah akan sangat 

merugikan perusahaan. Oleh karenanya ada beberapa faktor penting yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah yaitu sebagai berikut : 

a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja   

Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga 

kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan 

yang mempunyai penawaran yang melimpah, upahnya cenderung turun. 

b. Organisasi Buruh  

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya organisasi buruh akan 

mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan 

meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya. 

c. Kemampuan untuk Membayar  

Pemberian upah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. 

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, 

tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang pada 

akhirnya akan mengurangi keuntungan. 

d. Produktivitas Kerja  

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan.Semakin 

tinggi prestasi kerja karyawan, maka semakin besar upah yang mereka 

terima.Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja. 

e. Biaya Hidup  
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Dikota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi.Biaya 

hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan. 

f. Pemerintah  

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya mempengaruhi tinggi 

rendahnyaupah.Peraturan tentang upah umumnya merupakan batas bawah 

dari tingkat upah yang harus dibayarkan. 

Teori upah minimum dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk 

menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. 

Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang 

harus dibayarkan (Mankiw, 2006). Menurut Kaufman (2000), tujuan utama 

ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti 

untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah 

usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama 

pekerja miskin.  

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 

2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud 

dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara 

tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun 

pencapaian prestasi tertentu.Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk 

mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja.Beberapa hal yang menjadi 

bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa 
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menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga 

pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum. 

Menurut Hasanuddin Rachman (2005),Tujuan penetapan upah minimum 

dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah 

minimum yaitu (a) sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot 

(b)mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan, dan 

(c) meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan 

secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk (a) pemerataan 

pendapatan, (b) peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, (c) 

perubahan struktur biaya industri sektoral, (d) peningkatan produktivitas kerja 

nasional, (d) peningkatan etos dan disiplin kerja, dan (e) memperlancar 

komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.Pada 

awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja 

untuk region atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan 

otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh 

masing-masing provinsi.Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi upah 

minimum regional dan upah minimum sektoral. 

1. Upah Minimum Regional  

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari  

upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan 

bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah 

tertentu.Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 

tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, 

yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum 
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Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada 

pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka 

istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah 

MinimumProvinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat I I (UMR Tk. II) 

diubah 

menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota  (UM kab/kota). 

2. Upah Minimum Sektoral  

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu 

provinsiberdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral 

dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) 

dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I I (UMSR Tk. II). 

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 

4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi 

perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) 

menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral 

Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten /Kota (UMS kab/kota). 

Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) 

Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-

01/Men/1999, adalah sebagai beriku : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks 

harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan 



22 
 

perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar 

daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan 

pendapatan per kapita. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2005 tentang 

Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta 

sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan 

menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap 

pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan 

keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). Pada 

pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat 

dioperasionalkan. 

 

5.   Hubungan Pendidikan Dengan Tingkat Kemiskinan 

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah 

terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan 

mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas 

manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan 

akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan 

dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga 

akanmeningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. 

Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan 

tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan 

bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor 
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informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja 

akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil 

mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki 

produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang 

diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya 

produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk 

memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004). 

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan 

memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan 

keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat 

manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. 

Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya 

mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005). 

Dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan 

jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki 

berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. 

Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui 

pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk 

miskin (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti 2008). 

Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sisitem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
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akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak 

mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Jalur pendidikan: 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.jenjang pendidikan 

formal:  

a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) 

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta  

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat. 

b. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan 

menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah 

Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat.  

c. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 
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Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, 

institut, atau universitas.  

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara tersetruktur dan berjenjang.Pendidikan nonformal 

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan 

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini 

meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan 

lain-lain.  

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluargadan lingkungan 

yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui 

sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian 

sesuai dengan setandar nasional pendidikan. 

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

(sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat 

strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung  

proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Secara definisi, seperti yang 

dilansir dalam World Commision on Environmental and Development, 1997 

dalam McKeown (dalam Dian Satria, 2008), bahwa sustainable development 

adalah: “Sustainable development is development that meets the needs of the 

present without comprimising the ability of future generations to meet their own 

needs.” Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk 

mencapaitarget yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas 
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pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas 

hidup di masa depan akan lebih baik. Di sisi lain, dengan pendidikan, usaha 

pembangunan yang lebih hijau (greener development) dengan memperhatikan 

aspek-aspek lingkungan juga mudah tercapai. 

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam 

pendekatan modal manusia. Modal manusia (human capital) adalah istilah yang 

sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas 

manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut 

ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuansebuah 

negara untuk menyerap teknologi moderen dan untuk mengembangkankapasitas  

agar  tercipta  pertumbuhan  serta  pembangunan  yang  berkelanjutan(Todaro, 

2004). 

 

6.   Hubungan Pengangguran Dengan Tingkat Kemiskinan 

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat 

yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai 

seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur 

tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena 

tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, 

kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk 

bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam 

jangka panjang (Menurut Sadono Sukirno 2004). 

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan 

kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah 
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tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sadono 

Sukirno, 1999). 

Jenis-jenis pengangguran: 

 Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya: 

a.  Pengangguran Alamiah 

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja 

penuh.Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen 

dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran 

sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran 

alamiah. 

b.  Pengangguran Friksional 

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang 

pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih 

baik atau lebih sesuai dengan keinginannya. 

c.  Pengangguran Struktural 

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga 

sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran sturtural 

adalah: 

1) Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin 

maju membuat permintaan barang dari industri yang memproduksi 

barang-barang yang kuno menurun dan akhirnya tutup dan pekerja 

di industri ini akan menganggur. Pengangguran ini disebut juga 

sebagai pengangguran teknologi. 

2) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar 
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negeri atau daerah lain. Persaingan dari luar negeri yang mampu 

menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah 

akanmembuat permintaan akan barang lokal menurun. Industri lokal 

yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul 

pengangguran.  

3) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat 

dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.  

d. Pengangguran Konjungtur  

Penganguran yang melebihi pengangguran alamiah.Pada umumnya 

pengguran konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam 

permintaan agregat.Penurunan permintaaan agregat mengakibatkan 

perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul 

pengangguran konjungtur. 

 

 Jenis-Jenis Pengangguran BerdasarkanCirinya:  

a. Pengangguran Terbuka  

Pengguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan 

kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, 

akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut 

Badan Pusat Stsatistik (BPS), pengangguran terbuka adalah adalah 

penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki 

pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapka usaha, serta sudah 

memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 
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b. Pengangguran tersembunyi  

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh 

tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. 

 

c. Pengangguran Musiman  

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dlam satu 

tahun.Penganguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan 

mengganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim 

tanam dan musim panen. 

d.  Setengah Menganggur 

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam 

seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam 

golongan setengah menganggur. 

Salah satu faktor penting yang mementukan kemakmuran suatu 

masyarakayat adalah tingkat pendapatan.Pendapatan masyarakat mencapai 

maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat tercapai. 

Penganguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan 

menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. 

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah 

ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya.Keadaan pendapatan 

menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran 

konsumsinya.Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan 

politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada 
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golongan miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi maka 

kesejahteraannya akan meningkat dan lepas dari kemiskinan. 

Tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan 

kesejahteraan dan melindungi pekerja. Upah minimum mencerminkan pendapatan 

yang diterima pekerja, adanya kenaikan tingkat upah minimum akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Penetapan upah minimum yang pantas dan 

tepat diharapkan mendorong penduduk yang berada dibawah kemiskinan mampu 

hidup layak sehingga tingkat kemiskinan akan turun. 

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan 

memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan 

keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan 

mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki 

produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang 

diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. 

Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial 

kepada yang mengalaminya. Kondisi menganggur menyebabkan seseorang tidak 

memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan yang telah dicapai akan semakin 

merosot. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur 

tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis  adalah  jawaban  sementara/kesimpulan  yang  diambil  untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya 
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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 sebagai berikut : 

 

1. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011.  

2. Diduga variabel upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah 

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah 

tahun 2007-2011.  

3. Diduga variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan 

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011.  

4. Diduga variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan 

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011. 


