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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan empat penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Analisis 

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran 

Terbuka, dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2011-2015. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2013) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010.” Dalam penelitian 

ini, metode yang digunakan adalah metode analisi linier berganda (OLS 

Regression Analysis) dengan menggunakan panel data melalui pendekatan 

efek tetap (Fixed Effect Model) dan hasil penelitian ini menunjukkan Variabel 

PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi 

kemiskinan. Variabel Pendidikan (Melek Huruf) mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Variabel Pengangguran 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pemilihan variabel PDRB, 

Melek Huruf, Pengangguran, dan kemiskinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2014) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan 

Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 
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2009-2011.” Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

analisi linier berganda dengan menggunakan panel data melalui pendekatan 

efek tetap (Random Effect Model). Hasil penelitian ini menunjukkan 

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan. Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan serta 

Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah pemilihan variabel pendidikan, tingkat 

pengangguran, dan tingkat kemiskinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2016) yang berjudul 

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota 

Jawa Tengah.” Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier dengan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh PDRB, Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan Indeks 

Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil 

penelitian ini menunjukkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan, Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signikan 

terhadap kemiskinan, dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah pemilihan variabel PDRB, Pengangguran, dan 

kemiskinan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Andini (2017) yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2011-2014.” Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier dengan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini adalah Inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, Tingkat 

Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin, dan Upah Minimum berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten Kota di Provinsi 

Jawa Tengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

pemilihan variabel tingkat pengangguran terbuka dan hasilnya yang positif 

dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk 

memenuhi standart hidup minimum. Kemiskinan dapat pula 

dipandang sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum 

turut serta dalam proses perubahan, karena tidak mempunyai 

kemampuan, baik kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi 

maupun kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga tidak 

mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan (Arsyad, 2010). 

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi 

ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok 
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sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup 

(Suryawati, 2004). 

Kemiskinan dianggap sebagai bentuk permasalahan 

pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari 

pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar 

kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan 

pendapatan antar daerah. (Harahap, 2006) 

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk 

permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. 

Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 

2004): 

1) Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana 

pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah 

garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, 

dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

hidup. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai 

sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria 

seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. 

2) Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan 

yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan 
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yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga 

menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan 

standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh 

program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal 

dengan istilah daerah tertinggal. 

3) Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi 

sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau 

masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat 

yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata 

cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, 

pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula 

bergantung pada pihak lain. 

4) Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang 

disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang 

pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun 

sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan 

kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang 

memiliki unsur diskriminatif. 
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Menurut Paul Spicker (2002) dalam Maipita (2014) penyebab 

kemiskinan dapat dibagi dalam empat mazhab:  

1) Individual explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh 

karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, 

gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan 

sebagainya. 

2) Familial explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor 

keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang 

berulang, terutama akibat pendidikan. 

3) Subcultural explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh 

karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral 

dari masyarakat. 

4) Structural explanations, menganggap kemiskinan sebagai produk 

dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan 

pembedaan status atau hak. 

Menurut Sharp (dalam mudrajat Kuncoro, 2006) terdapat tiga 

faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. 

Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang 

terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat 

perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya 

manusia yang rendah berarti produktivitanya rendah, yang pada 
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gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia 

ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, 

adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul 

karena perbedaan akses dalam modal. 

Untuk mengukur kemiskinan ada tiga indikator yang 

diperkenalkan dalam Foster dkk (dalam Tambunan 2003:96) yang 

sering digunakan di dalam banyak studi empiris. Pertama, the 

incidence of poverty : persentase dari populasi yang hidup di dalam 

keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis 

kemiskinan. Kedua, the depth of poverty yang menggambarkan 

dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks 

jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan poverty gap 

index. Ketiga, the severity of poverty yang diukur dengan indeks 

keparahan kemiskinan (IKK). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan adalah 

presentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. BPS 

menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat 

diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (Head Count 

Index), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di 

bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat 

yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka 

kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam 

mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Salah satu cara 
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mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur 

derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti 

koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi 

pendapatan (CV) antar masyarakat miskin (CVP).  

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih 

barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan 

ekonomi di suatu daerah dalam periode waktu (Sasana, 2006). PDRB 

dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber 

daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang 

dihasilkan oleh tiap daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-

faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam 

penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran 

PDRB bervariasi antar daerah. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB didefinisikan 

sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 

dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik 

Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu 
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sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 1993. 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan 

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 

2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas 

dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur 

perekonomian dan peranan sektor ekonomi. 

Menurut Tarigan (2005) dalam menghitung angka-angka Produk 

Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap 

digunakan dalam melakukan suatu penelitian : 

1. Menurut pendekatan Produksi 

Dalam pendekatan produksi, Produk Domestik Regional 

Bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang 

diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut 

dikurangi biaya antara masingmasing total produksi bruto tiap 

kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai 

tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya 

antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam 

proses produksi. 

2. Menurut pendekatan Pendapatan 

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap 

kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua 

balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan 

surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.pada 
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sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari 

untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha 

meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan 

keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada 

sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya 

sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data 

dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam 

mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan 

jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya. 

3. Menurut pendekatan Pengeluaran 

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan 

nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di 

dalam negri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total 

penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk 

konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak 

mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap 

bruto (investasi), perubahan stok dam ekspor neto. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) cara penyajian Produk 

Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu : 

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. 

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto 

atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau 

pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. 
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Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan 

harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks 

harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan 

ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional 

Bruto riilnya. 

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku. 

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 

harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto 

yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. 

Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang 

ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit 

produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang 

ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor 

produksi dalam proses produksi. 

3. Pengangguran 

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, 

sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, 

atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang 

layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan 

kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang mampu 

menyerapnya (Arsyad, 2010). 

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara 

internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah 
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seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara 

aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi 

tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. 

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya 

pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam 

menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja 

yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini 

merupakan akibat tidak langsung dari penawaran (supply) tenaga kerja 

di pasar tenaga kerja melebihi permintaan (demand) tenaga kerja 

untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta. Menurut Edwards, 

1974 (dikutip dari Lincolin, 1997), bentuk-bentuk pengangguran 

adalah: 

1) Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah mereka yang 

mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia 

pekerjaan yang cocok untuk mereka. 

2) Setengah pengangguran (under unemployment), adalah mereka 

yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya 

rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak 

mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan. 

3) Tenaga kerja yang lemah (impaired), adalah mereka yang 

mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang 

gizi atau penyakitan. 
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4) Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu 

bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu 

yang baik. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang 

menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang 

masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (open 

unemployment) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang 

mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun 

yang sedang berkeja sebelumnya. 

Seseorang ahli ekonomi, Okun yang memperkenalkan Hukum 

Okun (Mankiw, 2007) menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat 

antara tingkat pengangguran dengan GDP (Gross Domestic Product) 

riil, di mana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat 

pengangguran dengan GDP riil. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara kesempatan kerja dengan GDP 

riil. Okun menggunakan data tahunan dari Amerika Serikat untuk 

menunjukkan hukum Okun ini seperti terlihat pada Gambar 2.1 
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Sumber : Mankiw, 2007 

Gambar 2.1 

Kurva Hukum Okun 

 

Gambar 2.1 di atas ini merupakan titik sebar dari perubahan 

dalam tingkat pengangguran pada sumbu horizontal dan perubahan 

persentase dalam GDP riil pada sumbu vertikal. Gambar ini 

menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan dalam tingkat 

pengangguran tahun ke tahun sangat erat kaitannya dengan perubahan 

dalam GDP riil tahun ke tahun, seperti terlihat pada garis titik sebar 

pengamatan yang berslope negatif. 

4. Pendidikan 

Pendidikan merupakan kunci dalam pembangunan suatu bangsa. 

Jika dunia pendidikan suatu bangsa buruk, maka kehancuran bangsa 

tersebut hanya akan menungu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut 

pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri 

manusia suatu bangsa. Sehingga, setiap bangsa yang ingin maju maka 

pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama. 

Perubahan 

persentase 

dalam GDP 

riil 
Garis titik sebaran 

setiap pengamatan 

Perubahan dalam 

Tingkat pengangguran 
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Pendidikan berfungsi sebagai daya penggerak transformasi 

masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan membantu 

menurunkan kemiskinan melalui efeknya pada produktivitas tenaga 

kerja dan melalui jalur manfaat sosial, maka pendidikan merupakan 

sebuah tujuan pembangunan yang penting bagi bangsa (World Bank, 

2005). 

Menurut Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan 

dan Kebudayaan (UNESCO), melek aksara adalah kemampuan untuk 

mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, 

mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang 

terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan 

berbagai situasi. Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 

melek huruf adalah kemampuan seseorang membaca dan menulis 

huruf latin atau huruf lainnya (selain huruf latin) yang masing-masing 

merupakan keterampilan dasar yang diajarkan di kelas-kelas awal 

jenjang pendidikan dasar. 

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah 

indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini 

mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk 

mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang 

membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, 

termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja 

(Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, 



22 
 

maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk 

mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf 

kesejahteraannya. 

5. Hubungan PDRB dengan Kemiskinan 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan 

kondisi  utama   atau   suatu   keharusan   bagi   kelangsungan   

pembangunan   ekonomi  dan peningkatan kesejahteraan. 

Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan 

kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian 

dari penambahan pendapatan (cateris paribus), yang selanjutnya akan 

menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan 

kemiskinan (Tambunan, 2003:40-41). 

Menuru Kuznet (dikutip dari Tambunan, 2001), 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 berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut 

penelitian Hermanto Siregar dan Dwi W (2008:34) menunjukkan hasil 

yang negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah 

penduduk miskin, artinya bahwa PDRB sebagai indikator 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. 
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6. Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan 

Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam 

mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah 

dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat 

pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, 

kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, usia harapan 

hidup yang relatif singkat dan peluang mendapatkan kerja yang 

rendah. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pendapatan 

berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang 

pada akhirnya akan mengalami kemiskinan, dengan demikian jumlah 

pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. 

(Todaro, 2003) 

Sedangkan Octaviani (2001) mengatakan bahwa sebagian rumah 

tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas 

pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan 

pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan 

yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, 

jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat 

pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden 

pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi 

kelompok masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi 

tingkat pengganguran maka akan meningkatkan kemiskinan.  
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7. Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan 

Menurut Simmons (dikutip dari Todaro dan Smith, 2006), 

pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari 

kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang 

mengharapkan pekerjaaan baik serta penghasilan yang tinggi maka 

harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan 

tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang 

miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan 

hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan 

universitas. Sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam 

mengatasi masalah kemiskinan.  

Pendidikan sebagai investasi dan kesempatan untuk 

berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh 

penghidupan yang lebih baik di masa depan dan dapat terlibat dalam 

proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram dengan 

baik dan menjangkau semua, dengan kualitas tertentu maka 

pendidikan menjadi instrumen yang paling efektif untuk memotong 

mata rantai kemiskinan yang ada di negara berkembang (Sholekah, 

2016). Sedangkan dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2006) 

dihasilkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi 

terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain seperti 

jumlah penduduk,  PDRB, dan tingkat inflasi. 
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C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini kemiskinan dipengaruhi oleh tiga variabel 

pembangunan ekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), tingkat pengangguran terbuka, dan angka melek huruf. 

PDRB sebagai indikator pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. 

Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan kemampuan suatu 

struktur perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan, dimana 

akan sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan (melek huruf) untuk 

menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi 

produktivitas dan pendapatan masyarakat. Secara skema kerangka 

pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. (Sugiyono, 

2009). Dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat 

pengangguran terbuka, dan angka melek huruf berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 


