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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Kurnia Dwi Rahmawati (2017) dengan judul “Analisis jumlah

penduduk, Tingkat pendidikan, Tingkat pengangguran terhadap kemiskinan

di DIY periode 2006-2013”, variabel yang digunaka dalam penelitian ini

adalah jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan

tingkat kemiskinan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode

2006-2013, variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat

pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

kemiskinan di Provinsi DIY. Nilai koefisien determinasi yang di pertoleh

sebesar 82,10 persen, artinya bahwa variabel independen (jumlah penduduk,

tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran) mampu menjelaskan variabel

dependen (kemiskinan) sebesar 82,10 persen sedangkan 17,90 persen

sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

Rohani (2016) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk,

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi terhadap tingkat

kemiskinan di Provinsi Sulawesi selatan”, dengan menggunakan variabel

pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, tingkat

inflasi dan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan tingkat

inflasi, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi
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Sulawesi Selatan. Dan perumbuhan penduduk (X1), dan tingkat inflasi (X4),

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi

SulSel. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Prvinsi SulSel. Dan variabel

pengangguran (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat

kemiskinan Provinsi SulSel.

Whisnu Adhi Saputra (2011) dengan judul “Analisis Jumlah Penduduk,

PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa

Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah

penduduk, PDRB, IPM, pengangguran dan tingkat kemiskinan. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa

Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di

Jawa Tengah.

Mahsunah (2013) dengan judul “ Analisis pengaruh jumlah penduduk,

pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur”, hasil

dari penelitian ini bahwa variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak

berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran

berpengaruh terhadap kemiskinan.
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, penelitian yang

dilakukan oleh Kurnia Dwi Rahmawati (2017) dan Whisnu Adhi Saputra (2011)

hanya sebatas analisis deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan

saat ini selain menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini juga menguji

hipotesis pengaruh antar variabel. Selain itu jumlah variabel dalam penelitian ini

lebih sedikit sehingga dapat diketahui variabel mana yang dapat memberikan

kontribusi baik terhadap tingkat kemiskinan pada daerah tersebut.

Dan perbedaan yang dilakukan oleh Rohani (2013) dengan penelitian yang

dilakukan saat ini, hanya sebatas perbedaan kurun waktu penelitian dan Variabel

yang diteliti dan sampel penelitian yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh

Mahsunah (2013), hanya melakukan penelitian sebanyak 3 tahun, sedangkan

penelitian yang dilakukan saat ini yaitu sebanyak 5 tahun. Untuk objek penelitian

yang dilakukan, penelitian Mahsunah (2013) sampel yang digunakan yaitu

seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan,

penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan sampel seluruh Kabupaten/Kota

yang ada di Jawa Timur.

B. LANDASAN TEORI

1. Kemiskinan

Menurut World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai

kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi

diantaranya rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat

miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamannan fisik yang memadai,
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kurangnya suara dan kapasita memadai serta kesempatan hidup yang lebih

baik.

Bank Dunia juga telah mendefinisikan kemiskinan dalam standar ukur

kemiskinan secara global, yakni kemiskinan merupakan perihal kekurangan

dengan pendapatan minimum US$ 1 per hari (Albornoz, 2007) sejak tahun

1980 an konsep kemiskinan telah berubah dari perimbangan pendapatan atau

konsumsi yang sederhana menjadi definisi yang mencakup multidimensi

kekurangan dan kesejahteraan. Bank dunia dan UNDP (United Nations

Development Progamme) merupakan definisi kemiskinan yang mencangkup

aspek-aspek seperti kebutuhan dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri,

pilhan aset, kapabilitas,inklusi sosial, ketidaksetaraan, hak asasi manusia,

pemukiman, kerentanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan subyrktif,

(locatelli, 2009)

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan

didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi kurang sejahtera yang dihitung

dalam Rp (Rupiah) per kapita per bulan Disisi yang lain, Kebutuhan Fisik

Minimum (KFM) sebagai tolok ukur definisi kemiskinan diterjemahkan

sebagai kondisi kurang akibat kebutuhan hidup (makanan, minuman,

pakaian, rumah) selama satu bulan berdasarkan jumlah kalori, protein,

vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak untuk

seorang pekerja. Kebutuhan konsumsi harus memenuhi 2100 kalori per hari

(kelompok makanan) ditambah dengan kebutuhan (bukan makanan)
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minimal lainnya yang mencakup perumahan, pakaian, kesehatan dan

pendidikan. (Soesastro, 2005)

Sajogyo dalam Hadi Prayitno & Lincollin Arsyad (1986) menyatakan

bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah

standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas

kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup

sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Sajogya dalam Bagong Suyanto (2013)

telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut:

a. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila

mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram pertahunnya.

b. Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila

mengkonsumsi beras 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi

beras kurang dari 180 kilogram pertahunnya.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam kuncoro, (1997)

secara sederhana dan yang umum di gunakan dapat dibedakan menjadi tiga,

yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil

pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk

menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk

menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin
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kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut

adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena

kedua hal tersebut tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja tetapi juga

iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan

barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah

dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep

ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup

masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau

akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan

sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan

golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah

penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

c. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau

sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat

kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau

dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu

prmalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.
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Banyak ukuran yang menentukan angka kemiskinan, salah satunya

adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang

menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi

kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau

standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang

dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas

seseorang dikatakan miskin atau tidak.

2. Jumlah Penduduk

Menurut korten (dalam kuncoro, 2010: 118) strategi dalam

pembangunan adalah apa yang disebut sebagai People-Contered

Development atau Putting people First. Artinya tujuan utama dari

pembangunan dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber

daya yang paling penting. Penduduk merupakan unsur yang penting dalam

kegiatan ekonomi karena menyediakan  tenaga kerja, tenaga ahli, dan tenaga

usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi, sebagai

akibat dari beberapa fungsi ini maka penduduk merupakan unsur

menciptakan dan mengembangkan teknologi penggunaan berbagai faktor

produksi (Sukirno, 1985)

Lebih lanjut juga menyatakan bahwa pertambahan penduduk justru

akan menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan juga sebagai

sumber permintaan baru yang berarti juga dapat menambah luas pasar dan

bara-barang yang dihasilkan dalam suatu ekonomi tergantung pada

pendapatan penduduk dan jumlah penduduk bertambah dengan sendirinya
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luas pasar juga akan bertambah, Menurut Malthus (dalam Sukirno,

2011:449), pada mulanya ketika rasio di antara faktor produksi lain dengan

penduduk / tenaga kerja adalah relatif tinggi yang berarti penduduk relatif

sedikit apabila dibandingkan dengan faktor produksi lain, pertambahan

penduduk akan menignkatkan taraf kemakmuran masyarakat begitu juga

sebaliknya.

Badan Pusat Statistik (2005), pertumbuhan penduduk adalah perubahan

jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu daripada

waktu sebelumnya. Pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan

masalah yang serius bagi kesejahteraan dan bagi pembangunan, oleh karena

itu besarnya jumlah penduduk jika tidak imbangi oleh dukungan ekonomi

yang tinggi akan menimbulkan berbagai maalah seperti kemiskinan dan

ketidakstabilnya kondisi nasional secara keseluruhan. Untuk itu upaya

penekanan pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk dari 15 ketahun

perlu dilaksanakan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat terlaksana

serta dengan pengurangan jumlah penduduk merupakan salah satu langkah

penting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

3. Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional,

yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah 37 di

golongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan

pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan
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yang diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000)

pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang

menyebabkannya antara lain :

a. Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang di sebabkan oelh

tindakan seseorang perkerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari

kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.

b. Pengangguran struktur, yaitu pengangguran yang di sebabkan oleh

adanya perubahan truktur dalam perekonomian.

c. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh

kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan

dalam permintaan agregat.

Sedangkan menurut Edward (1974), bentuk-bentuk pengangguran adalah:

a. Pengangguran terbuka (open unemployment),adalah mereka yang mampu

dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang

cocok untuk mereka.

b. 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.

c. Tenaga kerja yang lemah (impaired), adalah mereka yang mungkin

bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau

penyakitan.
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d. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja

secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran,

luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi

sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau

hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok

masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap

di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok

masyarakat kelas menengah ke atas.

Namun demikan, jika ada anggapan bahwa setiap orang yang tidak

mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh

adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang

tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang

lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang

mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka

mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

(Lincolin Arsyad, 1997)

C. TINJAUAN TEORI

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan

Menurut maier (di kutip dari Mudrajad Kuncoro,1997), jumlah

penduduk dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah merupakan

permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak
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terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan

ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

Ada  dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk pada

pembangunan. Pertama, adalah pandangan pesimitis yang berpendapat

bahwa  penduduk (pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat menghantarkan

dan mendorong pengurasan sumberdaya, kekurangan tabungan, 42

kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemudiaan dapat

memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan

dan kelaparan (Ehrlich,1981).

Kedua adalah pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk

adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi

dan prolosi inovasi teknologi dan instititusional (Simon dikutip dalam

Thomas,et al.,2001:1985-1986) sehingga dapat mendorong perbaikan

kondisi sosial. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus

bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak

buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat

kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya

manusia.

Menurut Todaro (2000), bahwa besarnya jumlah penduduk

berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal itu dibuktikan dalam

perhitungan indek Foster Greer Thorbecke (FGT). Yang mana apabila

jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin

meningkat.
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Menurut Hermanto dan Dwi (2007), dalam penelitiannya tentang

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ekmiskinan dengan metode panel

data mengimplikasikan bahwa jumlah penduduk berhubungan positif

terhadap kemiskinan.

2. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan

Dian Octaviani (2011), mengatakan bahwa sebagian rumah tangga

Indoniseia memiliki ketergantungan yang sangat pesat atas pendapatan gaji

atau upah yang di peroleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan

menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan

untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauhnya lagi, jika masalaha

pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat yang 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 prngangguran maka akan meningkatkan

kemiskinan.

Lincolind Arsyad (1997), menyatakan bahwa ada hubungan yang erat

sekali antara tingginya tingkat oengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian

besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-

time, akan selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin.

Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan

swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah

ke atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin,
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sedangkan orang yang bekerja penuh adalah orang kaya. Karena kadangkal

ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena

mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat

pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih

rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-

sumber lain yang bisa membantu masalah euangan mereka, orang-orang

seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga

halnya adalah banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh

perhari tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit.

D. Kerangka pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data dioalah, 2017

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa tingkat

kemiskinan dipengaruhi oleh dua variabel pembangunan ekonomi, antara

lain jumlah penduduk dan tingkat pengangguran. Kemudian variabel-

variabel tersebut sebagai variabel independen (bebas) dan bersama-sama

dengan variabel dependen (terikat) yaitu tingkat kemiskinan yang diukur

dengan alat analisis regresi untuk mendapatkan tingkat signifikasinya.

Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikasi

JUMLAH
PENDUDUK

TINGKAT
PENGANGGURAN

TERBUKA

TINGKAT
KEMISKINAN
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setiap variabel independen dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Selanjutnya tingkat signifikasi setiap variabel independen tersebut

diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak

yang terkait mengenai penyebab kemiskinan Jawa Timur untuk dapat

merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan

kemiskinan.

E. Hipotesis penelitian

Diduga  jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten / Kota

Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.


