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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Prastyo (2010), Tulisannya meneliti tentang pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap 

kemiskinan di Jawa Tengah. Analisis yang dilakukan adalah analisi deskriptif 

dan ekonometrika dengan menggunakan metode data panel. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, variabel upah minimum 

berpengaruh negatif terhadap kemisinan, variabel pendidikan berpengaruh 

negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran 

memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) menunjukkan bahwa 

variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Agrishare (AG), dan 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin sedangkan variabel Angka Melek Huruf 

(AMH) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 

Indonesia pada tahun 2006-2009. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyo (2015) menunjukkan bahwa 

variabel PDRB dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang negatif 

terhadap variabel kemiskinan, Untuk variabel pengangguran memiliki 

pengaruh positif terhadap variabel kemiskinan di kota Yogyakarta di tahun 
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1999-2013. Kemudian dari ketiga variabel independen dinyatakan 

mempengaruhi kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 1999-2013. 

Dalam penelitian yang dilakukan Ravi (2010) menunjukkan bahwa 

variabel PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel 

pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2008. 

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani (2001) yang 

menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran 

mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil 

angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat 

kemiskinan di Indonesia.  

B. Landasan Teori 

1. Definisi Kemiskinan 

  Menurut World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai 

kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi 

diantaranya rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses 

masyarakat misikin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang 

tidak memadai, 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 
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kekurangan dengan pendapatan minimum US$ 1 per hari. Sejak tahun 

1980-an konsep kemiskinan telah berubah dari pertimbangan pendapatan 

atau konsumsi yang sederhana menjadi definisi yang mencakup 

multidimensi kekurangan dan kesejahteraan. Bank Dunia dan UNDP 

(United Nations Development Programme) menerapkan definisi 

kemiskinan yang mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan dasar, gaya 

hidup yang ditentukan sendiri, pilihan, aset, kapabilitas, inklusi sosial, 

ketidaksetaraan, hak asasi manusia, pemukiman, kerentanan, 

pemberdayaan dan kesejahteraan subyektif (Locatelli, 2009;28). 

2. Ukuran kemiskinan 

  Sajogyo dalam Prayitno & Arsyad (1986:7), 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 Suyanto (2013:4) telah 

membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut : 

a.    Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila 

mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya. 

b.    Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila 

mengkonsumsi beras 320 kilogram, miskin sekali apabila 

mengkonsumsi beras 240 kilogram dan paling miskin apabila 

mengkonsumsi beras kurang dari 180 kilogram per tahunnya. 
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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) minimal lainnya yang mencakup perumahan, pakaian, kesehatan 

dan pendidikan. 

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse,1953 dalam Kuncoro, (1997;22) 

secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu : 

a. Kemiskinan Absolut 

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil 

pendapatannya berada di bawah 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 kelangsungan hidup. Kesulitan utama 

dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan 

tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya 

dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat 
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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 pemalas dan tidak mau 

memperbaiki kondisinya. 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur 

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

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. 
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Ukuran kemiskinan menurut Foster-Greer-Thorbecke (dalam Todaro,  

2004;39) : 

 

 

 

 

 

 

 

Jika : 

1) α = 0, maka diperoleh Head Count Index ( 0 P ), yaitu persentase 

penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. 

2) α = 1, maka diperoleh Poverty Gap Index ( 1 P ), yaitu indeks 

kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indek, semakin jauh rata-rata 

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 

3) α = 2, maka diperoleh Poverty Severity ( 2 P ), yaitu indeks 

keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai 

penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi 

nilai indek, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara 

penduduk miskin. 
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Salah satu teori kemiskinan, yaitu teori Lingkaran Setan Kemiskinan 

(Vicious Circle of Poverty) yang dikemukakan oleh Nurkse (1953;27) 

mengatakan bahwa, suatu negara miskin karena negara itu pada dasarnya 

memang miskin. Teori ini merupakan konsep yang mengandaikan suatu 

hubungan melingkar dari sumber-sumber daya yang cenderung saling 

mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga 

menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana 

kemiskinan. Dengan kata lain, lingkaran setan merupakan analogi yang 

mengumpamakan bahwa kemiskinan itu ibarat sebuah lingkaran yang tidak 

memiliki pangkal ujung, sehingga akan terus berputar pada lingkaran yang 

sama. 

 

 
Sumber : Ragnar Nurkse (1953) 

Gambar 2.1 Ilustrasi Lingkaran Kemiskinan 

 

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, 

pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja 

disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan 

oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan 
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dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena 

ia merupakan negara miskin” (A country is poor because it is poor). 

Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah 

keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap 

terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak 

pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak 

oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua 

faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan 

modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis 

lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang 

mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dari segi penawaran 

modal dan dari segi permintaan modal. 

Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat 

dinyatakan secara berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, 

yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan 

kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan 

menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah. Keadaan yang 

terakhir ini selanjutnya akan dapat menyebabkan suatu negara menghadapi 

kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan 

tetap rendah. Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan 

kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda. Di negara-negara miskin 

perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas 

pasar untuk berbagi jenis barang terbatas, dan hal yang belakangan 
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disebutkan ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang 

rendah.Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas 

yang rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas 

pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh 

kekurangan perangsang untuk menanam modal. 

Di sisi lain Nurkse menyatakan bahwa peningkatan pembentukan 

modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap kemiskinan seperti 

yang dijelaskan di atas, tetapi juga oleh adanya international demonstration 

effect. Yang dimaksudkan dengan ini adalah kecenderungan untuk 

mencontoh gaya konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) 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 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 (Sadono Sukirno, 2005:56), 

sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 
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harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur 

perekonomian dan peranan sektor ekonomi. 

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan 

yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 

pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut : 

a. Menurut Pendekatan Produksi 

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam 

jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut 

dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau 

lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, 

Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, 

Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan 

Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 

Jasa-jasa 

b. Menurut pendekatan pengeluaran 

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan 

akhir yaitu : 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta 

yang tidak mencari untung. 

2) Konsumsi pemerintah. 

3) Pembentukan modal tetap domestik bruto. 

4) Perubahan stok. 

5) Ekspor netto. 
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c. Menurut pendekatan pendapatan 

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh 

factor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam 

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas 

jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa 

rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut 

sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. 

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua 

bentuk, yaitu : 

a. 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. 

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. 

b. 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 
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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 

Menurut Edwards dalam Lincolin (1997;79), bentuk – bentuk 

pengangguran adalah : 

1) Pengangguran Terbuka, adalah para tenaga kerja yang mampu 

dan ingin untuk bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang 

sesuai. 

2) Setengah Pengangguran, adalah para tenaga kerja yang secara 

nominal bekerja penuh namun produktifitasnya rendah, 

sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai 

arti atas produksi secara keseluruhan. 

3) Tenaga kerja yang lemah, adalah para tenaga kerja yang bekerja 

penuh, tetapi intensitasnya lemah dikarenakan kekurangan gizi 

atau berpenyakit. 

4) Tenaga kerja yang tidak produktif adalah para tenaga kerja 

yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa 

menghasilkan sesuatu yang baik. 

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara 

internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah 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. Oleh sebab itu, menurut 
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Sukirno (2000;44) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis 

berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain: 

a. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari 

kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. 

b. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

adanya perubahan struktur dalam perekonomian. 

c. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat 

pengurangan dalam permintaan agregat. 

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 supply (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja 

melebihi demand (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan 

kerja yang tercipta. 

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 
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diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikan, 

adalah salah jika beranggapan 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. 

Di samping penjelasan tersebut, salah satu mekanisme pokok untuk 

mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di 

negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan 

menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin 

(Arsyad, 1997;73). Octaviani (2001) menyatakan 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. 
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Menurut Tambunan (2001;55), pengangguran dapat mempengaruhi 

tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:  

1) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa 

konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka 

bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income 

poverty rate dengan consumption poverty rate. 

2) Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti 

bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan 

saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan 

peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu 

berpengaruh dalam jangka pendek. 

4. Rata – Rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di 

suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia 

(human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi 

jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata 

jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di 

seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-

rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 

9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. 

Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern 

didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan 

yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat 
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pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya 

seseorang memperoleh pendidikan (Todaro, 2000;69). 

Gambar 2.2 memberikan ilustrasi tentang penghasilan/manfaat 

pribadi yang diharapkan dan biaya pribadi yang sebenarnya dihubungkan 

dengan tingkat pendidikan seseorang maka diselesaikan (dalam tahun). 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin cepat pula 

peningkatan penghasilan yang diharapkannya, lebih besar dari biaya-biaya 

pribadi yang harus dikeluarkannya. Untuk dapat memaksimumkan selisih 

antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang diperkirakan, 

maka strategi optimal bagi seseorang adalah berusaha menyelesaikan 

pendidikan setinggi mungkin. 

 

Gambar 2.2 Kurva Penghasilan dan Biaya Pribadi 

 

Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak 

langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. 

Investasi dalam modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya 

apabila kita bandingkan antara total biaya pendidikan yang dikeluarkan 
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selama menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan 

diperoleh ketika mereka sudah siap bekerja. Orang-orang yang 

berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada usia yang 

lebih tua, namun pendapatan mereka akan cepat naik daripada orang 

yang bekerja lebih awal. 

5. Hubungan PDRB Dengan Jumlah Penduduk Miskin 

 PDRB dapat menjadi indikator sejauh mana distribusi pendapatan 

telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati 

hasil-hasilnya. Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001;56) 

pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih 

tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan 

pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan 

hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang 

melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. 

  Menurut Sukirno (2000;40), laju pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau 

lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur 

berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara 

keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi 

pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah 

menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah 

berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila 

tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin 
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terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan 

jumlah barang yang berkurang. 

  Menurut Kuznet (dikutip dari Tambunan, 2001;50), 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 Tisna (2008) 

menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. 

6. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Jumlah Penduduk 

Miskin 

Arsyad (1997;69) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali 

antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian 

besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-

time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. 

Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan 

swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah 

keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, 

sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena 

kadangkala 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-pekerjaan yang 

mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka 

mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan 
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mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum 

tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya induvidu yang mungkin 

bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang 

sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja 

secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin. 

Menurut Sukirno (2004;45), 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 kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang.   

7. Hubungan Rata – Rata Lama Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Miskin 

Menurut Simmons (dalam Todaro, 2000;65) pendidikan di banyak 

negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. 

Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan 

pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka orang tersebut harus 

mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi, pendidikan yang 

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. 

Selanjutnya Todaro (2000;68) menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan 
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peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam 

menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar 

tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. 

Klasen (Suhartini, 2011) menemukan bahwa peningkatan 

kepemilikan asset dasar bagi penduduk miskin akan berpengaruh terhadap 

pengurangan kemiskinan. Asset dasar yang dimaksud adalah modal 

manusia, dalam hal ini adalah pendidikan penduduk miskin. Di dalam 

penelitiannya, Suhartini (2011) menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah 

berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin 

. 

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan 

dipengaruhi oleh tiga variabel pembangunan ekonomi, antara lain PDRB, 

Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Rata – Rata Lama Sekolah. Kemudian 

variabel-variabel tersebut sebagai variabel independen (bebas) dan bersama-
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sama, dengan variabel dependen (terikat) yaitu jumlah penduduk miskin yang 

diukur dengan alat analisis regresi untuk mendapatkan tingkat 

signifikansinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan 

tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi jumlah 

penduduk miskin. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel independen 

tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan 

pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 

untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya 

pengentasan kemiskinan. 

D. Hipotesis Penelitian

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap

jumlah penduduk miskin.

2. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap

jumlah penduduk miskin.

3. Diduga Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap jumlah

penduduk miskin.




