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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai analisis pengaruh PDRB, pengangguran, 

pendidikan terhadap kemiskinan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Disini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian sebagai bahan acuan dan 

perbandingan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu : 

Wijanarko (2013) ”Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di 

Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember” menjelaskan bahwa variabel curahan jam 

kerja (X1) dan pendidikan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kemiskinan 

Islami (2016)  “Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Danupah Minimum 

(UMP) Terhadap Tingkat Kemiskinan Periode 2005-2014 (Studi Kasus 10 

Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia)” menjelaskan 

bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, 

variabel IPM berpengaruh negativ dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, 

serta UMP berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Faturrohmin (2011) “Pengaruh PDRB, Harapan Hidup, dan Melek Huruf 

Terhadap Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di jawa tengah)” 

menjelaskan bahwa variabel PDRB berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan, varibael harapan hidup berpengaruh negative siginifikan 

terhadap tingkan kemiskinan, serta variabel melek huruf berpengaruh negative 

tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang digunakan terdapat perbedaan 

dan manfaat pada penelitian ini. Pertama, perbedaan  pada variabel dan konteks 

wilayah yang digunakan. Dimana dalam penelitian ini lebih menyempurnakan 

penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan data yang lebih terbaru 

dan juga menggunakan variabel pengangguran dimana pengangguran ini belum 

pernah digunakan oleh Wijanarko (2013), Islami (2016), dan Faturrohmin (2011). 

Kedua, manfaat penelitian terdahulu terhadap penelitian ini ialah sebagai sumber 

referensi untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu juga 

memabandingkan variabel PDRB yang tidak signifikan oleh Islami (2016) terhdap 

penelitian yang sedang dikaji. 

B. Landasan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi  

 Menurut murni (2006), pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya 

kebutuhan hidup masyarakat yang menggambarkan adanya pertumbuhan output 

dari perkembangan GNP. Menurut Kuznets mendefinisikan pertumbuhan 

ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara di dalam menyediakan 

barang-barang ekonomi kepada penduduknya, dimana pertumbuhan tersebut 

disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, dan kesesuaian idiologis yang 

dibutuhkan (Arsyad, 2010: 277). 

 Menurut BPS (2010), Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto 

disusun dalam dua bentuk, yaitu:  
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1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (ADHK)  

 pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 

 yaitu melihat jumlah nilai produksi yang kemudian dihitung menurut 

harga tetap dengan cara menilai kembali harga dasar menggunakan indeks 

harga konsumen. Dari hasil perhitungan tersebut nanti dapat dilihat 

kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik 

 Regional Bruto riil. 

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB).  

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

menurut BPS adalah sektor perekonomian di suatu wilayah yang di 

hasilkan melalui nilai tambah bruto 

 Menurut BPS (2010), Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) 

merupakan Indikator yang digunakan untuk melihat ukuran pertumbuhan ekonomi 

di suatu wilayah. Definisi PDRB adalah total dari keseluruhan barang dan jasa 

yang dihasilkan suatu wilayah dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi 

disuatu wilayah dihasilkan dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan dari 

suatu tahun terhadap tahun sebelumnya yang menggambarkan meningkatnya nilai 

produksi barang dan jasa di suatu wilayah.  

 Untuk menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto Tarigan 

(2005), ada tiga pendekatan yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian 

yaitu:  

 

 



11 
 

1. Menurut pendekatan Produksi  

Dalam pendekatan produksi pendapatan nasional dihitung dengan 

menjumlahkan nilai tambah (value added) dari semua sektor produksi 

selama satu periode tertentu. Nilai tambah yang dimaksud adalah selisih 

antara nilai produksi (nilai output) dan nilai biaya antara (nilai input), yang 

terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses 

produksi. 

2. Menurut pendekatan pendapatan 

Dalam pendekatan pendapatan, nilai pendapatan nasional dihitung dengan 

menjumlahkan tingkat balas jasa bruto (belum dikurangi pajak) dari faktor 

produksi yang dipakai. Perhitungan dengan pendekatan pendapatan akan 

memberikan hasil yang lebih realistis. Namun, dalam kenyataannya tidak 

terealisasi karena sulitnya menentukan pandapatan masyarakat yang 

sebenarnya.  

3. Menurut pendekatan pengeluaran 

Dalam pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung dengan 

cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi dalam 

suatu negara. 

2. Kemiskinan  

 Menurut BPS (2010) Kemiskinan itu terjadi karena penduduk di wilayah 

tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang dilihat dari 

pengeluaran mereka sehari-harinya. Secara absolut jumlah penduduk miskin akan 
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memberikan gambaran seberapa banyak penduduk yang mengalami 

termarginalisasi pembangunan. 

 Kemiskinan telah lama disadari sebagai fenomena yang bersifat 

multidimensi. Artinya kemiskinan tidak bisa hanya dipahami sebagai kekurangan 

atau ketidakmampuan secara ekonomi saja. Sen (2007) mengungkapkan 

pemikiran tentang kemiskinan dengan pendekatan yang lebih luas yaitu bahwa 

kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan-kemampuan 

utama, tidak memiliki pendapatan, atau mendapatkan pendidikan yang memadai, 

memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak aman, memiliki 

kepercayaan diri yang rendah atau suatu perasaan tidak berdaya atau tidak 

memiliki hak seperti kebebasan berbicara (Haughton dan Khandker 2009). 

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse  dalam Kuncoro,  secara sederhana dan yang 

umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (Anonymous, 2012) 

Kemiskinan Absolut, Relatif dan Kultural. 

1. Kemiskinan Absolut  

Seseorang dapat dikatakan golongan miskin absolut apabila 

pendapatan yang di peroleh suatu masyarakat  masih berada di bawah 

garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

harinya. Konsep ini dilakukan untuk melihat seberapa besar 

pendapatan suatu masyarakat tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya seperti makanan, pakaian, serta perumahan yang layak. 

Kemiskinan absolut disini memiliki kesulitan untuk menentukan 

tingkat komposisi dan kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak 
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hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat 

kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. 

2. 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. 

3. 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 pemalas dan tidak mau memperbaiki 

kondisinya. 

Menurut Nurkse dalam Togar Saragih (2006:7) ada dua lingkup 

perangkap kemiskinan yaitu: 
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1. Dari segi penawaran (supply): pendapatan masyarakat yang 

rendah karena tingkat produktivitasnya juga rendah sehingga 

membuat kemampuan masyarakat untuk menabung sangat 

rendah. Kemampuan menabung yang rendah menyebabkan 

pembentukan modal akan menjadi rendah yang kemudian akan 

menyebabkan kekurangan modal dan membuat tingkat 

produktivitas menjadi rendah. 

2. Dari segi permintaan (demand): di Negara miskin cara untuk 

menarik investor untuk menanamkan modal sangat rendah. 

Karena luas lahan di Negara miskin sangat terbatas itu 

disebabkan pendapatan masyarakat sangat rendah sehingga 

kekurangan investor untuk menananmkan modalnya.. 

3. Pendidikan 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha yang 

sudah direncanakan dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

yang lebih nyaman sehingga membuat peserta didik lebih aktif dalam 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. 

 Todaro (2003) menjelaskan bahwa indikator – indikator sosial merupakan 

tolak ukur pembangunan yang murni sehingga dapat memberikan informasi yang 

akurat dan bermanfaat. 
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 Menurut Ki Hajar Dewantoro “pendidikan adalah upaya membentuk 

karakter seseorang untuk mendapatkan kesempurnaan hidup serta sejalan dengan 

dunianya.  

 Menurut Mankiw (2012) “Pendidikan adalah investasi dalam modal 

manusia setidaknya sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik untuk 

mencapai kesuksesan ekonomi jangka panjang suatu Negara. Investasi dalam 

modal manusia, sama seperti investasi dalam modal fisik, mempunyai biaya 

kesempatan.” Kesuksesan ekonomi disuatu wilayah tertentu gambaran dari 

investasi pendidikan yang berhasil karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

akan menunjang tingkat kemakmuran masyarakat. 

4. Pengangguran 

 Menurut Soekirno (2006) pengangguran adalah “ seseorang yang sudah 

digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencarai pekerjaan 

pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang 

diinginkan”. Irawan dan suparmoko (2002) mendefinisikan pengangguran adalah 

“ mereka yang berada dalam umur angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan 

pada tingkat upah yang berlaku”. Sedangkan menurut Suparmoko (2007) 

pengangguran adalah “ketidak mampuan angkatan kerja untuk memeperoleh 

pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan”. Dari 

ketiga pendapat diatas dapat disumpulkan bahwa pengangguran adalah angkatan 

kerja yang secara aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan 
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pendidikan yang dimiliki, namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan mereka 

belum mendapat pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan. 

 Menurut Sadono Sukirno (2003) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 

jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain: 

1. Pengangguran friksional, yaitu sesorang yang sudah bekerja akan 

tetapi meninggalkan pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang 

lebih baik dan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. 

2. Pengangguran struktural, yaitu sesorang yang awal mulanya 

bekerja akan tetapi karena adanya perubuhan struktur dalam 

perekonomian maka menjadi pengangguran. 

3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan 

oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat 

pengurangan dalam permintaan agregat. 

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi 

tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain: 

1. Jika rumah tangga dipengaruhi oleh konsumsi dan pendapatan saat 

ini, secara langsung pengangguran di pengaruhi pendapatan dan 

konsumsi. 

2. Jika rumah tangga tidak dipengaruhi oleh konsumsi dan 

pendapatan saat ini, secara langsung  penganguran menyebabkan 

tingginya kemiskinan dalam kurun waktu yang panjang dan tidak 

berpengaruh dalam kurun waktu yang pendek. 
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Angkatan kerja yang sangat cepat dan pertumbuhan ekonomi yang sangat 

lambat dapat menyebabkan masalah pengangguran di Negara berkembang. Bagi 

para tenaga kerja yang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dapat dikatakan 

kelompok masyarakat yang sangat miskin. Sedangkan mereka yang memiliki 

pekerjaan tetap di sektor pemerintahan atau swasta dapat dikatakan masyarakat 

menengah ke atas. Namun demikian, setiap orang beranggapan bahwa orang yang 

tidak memiliki pekerjaan adalah miskin, sedangkan mereka yang bekerja adalah 

orang kaya. Masalah yang dihadapi masyarakat miskin umumnya adalah tidak 

memilik kesempatan kerja. Oleh karena itu, salah satu cara mengurangi 

kemiskinan adalah menyediakan kesempatan kerja terutama bagi kelompok 

masyarakat miskin.  

5. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan 

pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. 

Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap 

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

dan Dwi Wahyuniarti, 2007).  

 Pertumbuhan dan kemiskinan menurut Kuznet mempunyai hubungan yang 

sangat kuat, karena tahap awal pembangunan akan membuat tingkat kemiskinan 

akan meningkat dan kemudia ketika mendekati tahap akhir pembangunan jumlah 

penduduk miskin akan semakin berkurang (Tambunan, 2008). 

6. Hubungan Antara Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan 
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 Menurut Mankiw (2012) “Pendidikan adalah investasi dalam modal 

manusia setidaknya sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik untuk 

mencapai kesuksesan ekonomi jangka panjang suatu Negara”. Pendidikan 

merupakan investasi untuk menunjang kesuksesan ekonomi pada suatu wilayah. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan besar semakin makmur 

masyarakatnya. 

7. Hubungan Antara Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

 Sukirno (2004), menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah 

berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi 

tingkat kemakmuran/kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat yang turun karena 

menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan 

karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat 

buruk, maka akan timbul kekacauan politik dan sosial dan mempunyai efek yang 

buruk pada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam 

jangka panjang. Suparno (2010) menemukan bahwa banyaknya pengangguran 

akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di Indonesia. 

C. Kerangka Pikir 

  Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh Negara maju maupun 

Negara berkembang. Tingginya tingkat kemiskinan terjadi karena tidak meratanya 

pembangunan yang sedang dilakukan, sehingga dapat memunculkan Negara 

tertinggal dengan angka kemiskinan yang tinggi. Dalam penelitian ini tingkat 

kemiskinan di provinsi Jawa Timur sebagai (Y) dipengaruhi oleh Produk 
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Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai (X1), pendidikan sebagai (X2) dan 

pengangguran sebagai (X3). 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan dan pengangguran 

di provinsi Jawa Timur selama periode 2011-2015 dijadikan sebagai variabel 

bebas yang secara bersama-sama maupun parsial diduga mempengaruhi tingkat 

kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Skema hubungan antara pengangguran 

dengan variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

D. Hipotesis 

 

 

 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

Variabel Independen                                           Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

PDRB (X1) 

Pendidikan (X2) 

Pengangguran 

(X3) 

Kemiskinan (Y) 
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1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif 

terhadap tingkat kemiskinan. 

2. Diduga pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. 

3. Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan 
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