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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa landasan teori yang digunakan oleh 

penulis untuk melakukan penelitian ini. Landasan teori di sini termasuk penelitian 

terkati, definisi, dan teori yang dimuat dalam buku-buku ataupun makalah ilmiah. 

2.1. Kemiskinan 

Indonesia merupakan negara berkembang dimana umumnya memiliki 

masalah sosial yang ada pada setiap lapisan masyarakat. Masalah sosial yang 

dimaksud adalah kemiskinan yang tidak bisa dihilangkan dengan cepat (Akib & 

Risfaisal, 2016). Kemiskinan sendiri telah hadir dilapisan masyarakat tak hanya di 

negara berkembang saja, tetapi juga di negara berkembang sekalipun dengan 

kondisi yang sangat memprihatinkan. Sugiyarto, Mulyo, dan Seleky (2015) 

berpendapat bahwa sebagian besar penduduk miskin di negara berkembang maupun 

di negara maju tinggal di pedesaan dan sebagian lainnya di perkotaan yang 

penduduknya berasal dari pedesaan dengan harapan mendapatkan kehidupan yang 

lebih baik. 

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di 

Indonesia pada tahun 2015 terdapat sekitar 14,09 persen merupakan penduduk yang 

tinggal di pedesaan termasuk dalam kategori miskin, sedangkan di perkotaan 

terdapat sekitar 8,22 persen yang termasuk dalam kategori miskin. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penduduk di pedesaan memiliki jumlah penduduk miskin yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di pedesaan (BPS, 2016). 

2.2. Bantuan Sosial 

Dalam undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial telah dijelaskan bahwa 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara memiliki 

tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan 

kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat dari risiko sosial yang mungkin 

terjadi. Negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

yang dialokasikan dengan tujuan spkesifik untuk melakukan hal tersebut. Khusus 

untuk memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat dari risiko 
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sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial didalam 

APBN. 

Bantuan sosial sendiri merupakan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa 

yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat untuk 

melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan 

kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat (Kementrian Keuangan 

2015:1). Risiko sosial yang dimaksud adalah peristiwa atau masalah yang dapat 

menimbulkan potensi kerentanan sosial baik itu yang tanggung oleh perseorangan 

maupun kelompok masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, 

fenomena atau bencana alam dimana jika tidak diberikan bantuan sosial akan 

semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.  

2.2.1. Program Bantuan Sosial 

Program bantuan sosial dibentuk agar masyarakat yang telah dinyatakan 

miskin dapat terhindar dari risiko sosial serta meningkatkan kemampuan ekonomi 

dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan Sekretariat Wakil Presiden Replubik 

Indonesia, bantuan sosial memiliki beberapa program yang ada saat ini. Seperti 

RASTA, BSM, BLSM, PKH, Jamkesmas, dan program lainnya. 

Untuk mendapatkan bantuan sosial, pemerintah menetapkannbeberapa 

kriteria dalam menentukan siapaasaja yang berhak menerima bantuan tersebut. 

Berdasarkan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) terdapat kriteria 

yang dijadikan acuan untuk menentukan bahwa masyarakat berada pada garis 

kemiskinan (BPS 2016:70). Adapun kriteria yang digunakan ada sebanyak 14 

variabel, yaitu : 

a. Luas lantai rumah. 

b. Jenis lantai rumah. 

c. Jenis dindingrrumah. 

d. Fasilitas tempat buang air besar. 

e. Sumber air minum. 

f. Penerengan yang digunakan. 

g. Bahan bakar yang digunakan. 

h. Frekuensi makan dalamssehari. 
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i. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu. 

j. Kemampuan membeli pakaian. 

k. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik. 

l. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga. 

m. Pendidikan kepala rumah tangga. 

n. Kepemilikan aset. 

 

2.2.2. Beras Sejahtera (RASTA) 

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) atau 

yang sekarang disebut Beras Sejahtera (RASTA) merupakan subsidi pangan yang 

diperuntukan bagi rumah tangga yang dinyatakan miskin. Hal tersebut merupakan 

cara pemerintah agar ketahanan pangan dapat meningkat serta memberikan 

perlindungan sosial bagi rumah tangga yang dinyatakan miskin. Tujuan dari 

program RASTA untuk mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga miskin 

melalui pemenuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Melalui intervensi 

Pemerintah, program ini juga berguna untuk mengendalikan inflasi dengan 

menetapkan harga beras bersubsidi dan melindungi stok pangan nasional. 

Sebagian besar pengeluaran rumah tangga miskin digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan. Dengan asumsi sekitar 29% dari total pengeluaran 

rumah tangga miskin digunakan untuk membeli konsumsi utama, yaitu beras. 

Sehingga meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, salah satunya 

diakibatkan karena kenaikan harga beras. Sehingga sangatlah penting menjaga 

kemampuan beli rumah tangga miskin agar selalu dapat memenuhi kebutuhan 

pangan terutama beras.   

2.2.3. Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan bantuan tunai (uang) yang 

diberikan secara langsung pada anak-anak yang berasal dari rumah tangga miskin 

usia sekolah pada semua jenjang pendidikan. Mulai dari Sekolah Dasar (SD)/ 

Madrasah ibtidaiyah (MI) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA). Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementrian Agama (Kemenag) sebagai 
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penyelenggara Program BSM telah menetapkan kriteria yang perlu dipenuhi untuk 

mendapatkan bantuan tersebut.  

Diadakanya program BSM sendiri dilatarbelakangi karena masih banyak 

anak-anak berasal dari rumah tangga miskin yang putus sekolah, tidak dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya bahkan tidak dapat 

bersekolah. Walaupun terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 

diharapkanddapat meringankan beban peserta didik, tetapi hal tersebut masih 

dianggap kurang bagi sebagian rumah tangga miskin. Salah satu penyebabnya 

adalah sulitnya orang tua dalam memenuhi keperluan sekolah lainnya seperti baju 

seragam, bukuttulis, sepatu, maupunabiaya keperluan sekolah lain yang tidak 

ditanggung oleh dana BOS. Program bantuan tunai ini tidak disebut sebagai 

beasiswa tetapi sebagai Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diperuntukan 

bagi yang tidak mampu untuk memenuhi keperluan sekolahnya. Hal ini sesuai 

dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa beasiswa 

diberikan bukan berlandaskan status sosial ekonomi siswa tetapi berlandaskan 

prestasi yang didapatkan. 

2.2.4. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 

Pada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang dulu 

disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah dimana 

dengan menaikan harga BBM dapat memberikan sejumlah uang tunai kepada 

masyarakat yang tergolong miskin melalui pengurangan subsidi. Sehingga 

masyarakat miskin dapat mendapatkan bantuan tersebut dari selisih dari kenaikan 

harga BBM dan subsidi pemerintah untuk BBM. Pemerintah menyalurkan BLSM 

untuk meringankan keperluan hidup maupun keperluan-keperluan lainnya bagi 

masyarakat miskin. 

Untuk mengurangi angka kemiskinan, BLSM bukanlah penyelesaian jangka 

panjang. Akan tetapi merupakan penyelesaian jangka pendek demi menghindarkan 

rumah tangga miskin melalui menjual aset yang dimiliki, putus sekolah,Ddan 

mengurangi konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Pertimbangan penerapan 

BLT yang dilakukan sebelumnya, membuktikan bahwa program ini dapat 

menunjang rumah tangga miskin untuk melindungi daya beli setelah terjadi 
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peningkatan harga dengan selau menjaga kemampuan untuk mengakses pendidikan 

dan pelayanan kesehatan. 

2.2.5. Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemeliharaan sosial 

dengan cara pemberianbbantuan tunai terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) yang diantaranya terdapat ibu hamil, anak balita, serta anak usia 5-18 

tahun masih belum menyelesaikan pendidikan  sekolah dasar. Peserta PKH dapat 

memperoleh bantuan bila anaknya disekolahkan, kecukupan gizi diperhatikan dan 

memeriksakan kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat pada ibu hamil dan 

anak. Secara internasional, program yang serupa dengan program PKH dikenal juga 

sebagai Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. 

Untuk program seperti Beras Sejahtera (RASTA), Program Bantuan Siswa Miskin 

(BSM) berserta Program Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) dapat didapatkan oleh 

peserta PKH. 

Tujuan dari PKH yaitu untuk memutuskan rantai kemiskinan antar keturunan, 

sehingga dapat diartikan bahwa program ini termasuk dalam solusi jangka panjang. 

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui perubahan perilaku peserta PKH dan 

pengembangan kualitas sumber daya manusia terhadap pendidikan maupun 

kesehatan rumah tangganya agar mendapatkan kepedulian yang lebih. Tujuan PKH 

secara khusus yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan taraf pendidikan 

anak-anak peserta PKH. 

2.2.6. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I) 

P4I merupakan program pengadaan infrastruktur pemukiman dengan pola 

pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan sistem pengadaan air layak 

konsumsi serta sumber daya air lainnya untuk pedesaan yang berdekatan dengan 

laut, pemukiman kumuh, daerah kekeringan, maupun daerah miskin di perkotaan. 

Tujuan dari program P4I agar infrastruktur dasar di pedesaan maupun di 

perkotaan dapat diringakan bagi masyarakat miskin untuk menggunakannya. Tidak 

hanya itu, namun juga masyarakat miskin mampu mendapatkan pendapatan dari 

lapangan pekerjaan yang disediakan, dalam keikutsertaannya pada pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur. 
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2.2.7. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

Jamkesmas merupakan program bantuan sosial kesehatan bagi Rumah 

Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program jamkesmas senidiri bertujuan agar 

peserta jamkesmas dapat mendapatkan keuntungan dari prinsip asuransi sosial 

untuk memperoleh perlindungan dan pemeliharaan kesehatan. Dan juga program 

tersebut dimaksudkan untuk menghindari peningkatan pada kemiskinan akibat 

besarnya risiko pengeluaran untuk keperluan kesehatan.  

2.3. Variabel 

Variabel merupakan segala sesuatu berupa apa saja yang telah ditentukan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh data atau informasi tentang perihal 

tersebut, setelah itu ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian dapat digolongkan menjadi: variabel independen (bebas), dimana 

variabel tersebut mempengaruhi variabel lain dan variabel Dependenn(terikat) yang 

dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen. 

2.3.1. Vaiabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel 

stimulus, antesenden, dan prediktor. Atau jika dalam bahasa Indonesia sering 

disebut sebagai variabel bebas. Variabel ini menjadi sebab perubahan atau 

mempengaruhi variabel dependen(Sugitono, 2013). 

2.3.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang sering disebut sebagaiOoutput, 

konsekuen, dankkriteria. Atau jika dalam bahasa Indonesia sering disebutSsebagai 

variabel terikat. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). 

2.4. Korelasi 

Korelasi atau korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan 

antar dua variabel dan jika adanya hubungan, maka bagaimana arah hubungan 

tersebut (Suparto, 2014). Kedekatan atau keeratan antar variabel biasa disebut 

dengan koefisien korelasi yang ditandai dengan “r”. Berikut merupakan rumus 

untuk mencari “r” : 
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𝑟 =
𝑁(Σ𝑥𝑦)−(Σ𝑥Σ𝑦)

{(𝑁Σ𝑥2−(Σ𝑥)2)(𝑁Σ𝑦2−(Σ𝑦)2)}1/2
                (1) 

 Keterangan : 

 r : Nilai koefisien korelasi 

 x : Nilai variabel pertama 

 y  : Nilai variabel kedua 

 N : Jumlah data 

Terdapat 3 bentuk hubungan antara variabel, diantaranya korelasi linier 

positif, korelasi linier negatif, dan tidak berkorelasi. Pada korelasi linier positif, 

perubahan nilai variabel X diikuti perubahaninilaiivariabel Y secara teratur dengan 

arah yang sama. Jika nilai X mengalami kenaikan, maka nilai Y akan ikut naik. Dan 

jika X mengalami penurunan, maka nilai Y pun akan ikut turun. Hal ini terjadi 

apabila nilai koefisien korelasi mendekati +1 yang berarti memiliki korelasi linier 

positif yang erat. 

 

Gambar 2.1 Korelasi Linier Positif 

Kemudian pada korelasi linier negatif, perubahan nilai variabel X diikuti 

perubahan nilai variabel Y secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika nilai 

X mengalami kenaikan, maka nilai Y akan mengalami penurunan. Dan jika X 

mengalami penurunan, maka nilai Y pun akan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi 

apabila nilai koefisien korelasi mendekati -1 yang berarti memiliki korelasi linier 

negatif yang erat. 

. 

Gambar 2.2 Korelasi Linier Positif 

Sedangkan yang tidak memiliki korelasi, perubahan nilai variabel X tidak 

selalu diikuti perubahan nilai variabel Y yang membuat hubungan antara variabel 

tersebut tidak teratur, sewaktu-waktu memiliki arah yang searah, kadang juga 
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memiliki arah yang berlawanan. Hal ini terjadi apabila nilai koefisien korelasi 

mendekati nol. 

2.5. Kausalitas 

Kausalitas atau diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa dikembangkan 

oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1943. Kausalitas atau diagram sebab akibat 

merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menunjukkan akibat dari suatu 

kejadian antar variabel dan selanjutnya diambil tindakan perbaikan pada masalah 

tersebut (Kumalasari dkk, 2014; Suharso dkk, 2013). Dari akibat tersebut kemudian 

dicari sebagian kemungkinan penyebabnya. Penyebab masalah ini dapat bermula 

dari beraneka macam sumber, misalnya pendapatan, kepemilikan aset, frekuensi 

makan, dan sebagainya. Untuk menunjukan hubungan tersebut, pada diagram ini 

menggambarkan simbol dan garis. Simbol digambarkan sebagai suatu variabel, 

sedangkan garis untuk menunjukan atau menghubungan dengan variabel lainnya. 

Diagram sebab akibat dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Seperti 

membantu mengidentifikasi akar penyebab suatu kejadian, membantu 

membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu kejadian, serta membantu dalam analisis 

atau pendalaman fakta lebih lanjut.  

2.6. Bayesian Belief Network 

Bayesian Belief Network (BBN) atau biasa disebut dengan Bayesian Network 

adalah salah satu metode data mining yang merupakan sebuah grafik model 

probabilistik untuk mempresentasikan serangkaian variabel dan keterkaitan antara 

variabel tersebut (Suharso & Djunaidy, 2013; Tinaliah, 2015; Kumalasari et al, 

2014). Pemilihan metode Bayesian Belief Network (BBN) dikarenakan beberapa 

kelebihan yang dimiliki, seperti mampu menunjukkan probabilitas hubungan antara 

peristiwa-peristiwa yang tidak berhubungan maupun saling berhubungan (Tinaliah 

2015:15), serta pembangunan model tidak membutuhkan usaha dan waktu, variabel 

baru dapat ditambahkan saat struktur dari jaringan dibangun sehingga metode 

Bayesian Belief Network (BBN) dapat digunakan pada area yang luas (Ouali dkk, 

2006 dalam Suharso & Djunaidy, 2013). Metode BBN terbagi atas dua bagian yang 

menjadi representasinya, yaitu sebuah Directed Acyclic Graph (DAG) dan 

Conditional Probability Table (CPT). Dua bagian ini yang menjadikan BBN 
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memiliki kelebihan dibanding metodologi yang lain, karena sifatnya yang 

mengakomodasi perhitungan kualitatif dan kuantitatif.  

2.6.1. Directed Acyclic Graph (DAG) 

Directed Acyclic Graph (DAG) merupakan grafik terarah yang tidak 

memiliki siklus apapun (Tinaliah, 2015). DAG sendiri digunakan untuk 

membangun model BBN sebagai representasi dari hubungan kausalitas. Sebagai 

contoh pada Gambar 2.3 merupakan representasi grafik dari hubungan kausalitas 

antara variabel a, b, dan c. Hubungan probabilitas P(a,b,c) dari DAG dapat 

difaktorisasikan sebagi sekumpulan variabel yang saling berhubungan, yang 

dinyatakan sebagai berikut:  

𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝑃(c|a, b) ∗ 𝑃(b|a) ∗ 𝑃(a)               (2) 

 

Gambar 2.3 Directed Acyclic Graph (DAG)  

Perlu diingat bahwa notasi P(c|a,b) mengekspresikan probabilitas kondisional 

dari nilai c yang diberikan oleh nilai a dan b. Dapat dikatakan pula, bahwa 

probabilitas c yang didapatkan dari nilai child yang ada di bawahnya yaitu a dan b. 

Sedangkan nilai P(b|a) mengekspresikan nilai kondisional probabilitas dari nilai a, 

begitu juga selanjutnya.  

2.6.2. Conditional Probability Table (CPT) 

Conditional Probability Table (CPT) merupakan tabel yang berisi distribusi 

probabilitas kondisional untuk setiap variabel dalam suatu model BBN (Tinaliah, 

2015). Nilai probabilitas kondisional merupakan probabilitas suatu kejadian akan 

terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah terjadi. Jika dianalogikan dalam bentuk 

parent dan child, nilai probabilitas kondisional child didapatkan berdasar kondisi 

a b 

c 

a b 

c 
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yang sudah dialami parent sebelumnya. Conditional probability atau biasa disebut 

peluang bersyarat dinotasikan dengan P(A|B) artinya peluang suatu sejadian A, jika 

diketahui kejadian B telah terjadi.  

Tabel 2.1 Contoh Conditional Probability Table (CPT) 

(a) 
(b) 

Ada Tidak Ada 

Ada 0.13 0.27 

Tidak Ada 0.87 0.73 

 

2.7. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

No. Nama Judul Tahun Hasil Penelitian 

1. Sugiyarto, 

Jangkung 

H.M., 

Rosalia N.S. 

Kemiskinan dan 

Ketimpangan 

Pendapatan Rumah 

Tangga di 

kabupaten 

Bojonegoro 

 

2015 

 

Hasil analisis menunjukkan 

angka kemiskinan yang 

tinggi berdasar kriteria 

Asian Development Bank 

(ABD) dan Bank Dunia, 

namuniberdasariBPS angka 

kemiskinan cukup rendah. 

2. Wildan 

Suharso dan 

Arif 

Djunaidy 

 

Analisis Customer 

Churn 

Menggunakan 

Bayesian Belief 

Network (Studi 

Kasus : Perusahaan 

Layanan Internet) 

 

2013 Bayesian Belief Network 

(BBN) dapat digunakan 

menganalisis Customer 

Churn pada perusahaan 

layanan internet dan 

menghasilkan beberapa 

variabel dapat 

mempengaruhi keputusan 

pelanggan untuk 

menhentikan layanan, yaitu 

pada pemberian bonus.  



30 
 

3. Tinaliah 

 

Aplikasi Sistem 

Pakar untuk 

Diagnosa Penyakit 

hewan Ternak Sapi 

dengan Bayesian 

Network 

 

2015 Hasil pengujian 

probabilistik terhadap 

gejala - gejala yang ada 

menunjukkan jika sapi yang 

dijadikan objek untuk 

diteliti terkena penyakit 

Surra. 

4. Suparto Analisis Korelasi 

Variabel- variabel 

yang 

Mempengaruhi 

Siswa dalam 

memilih Perguruan 

Tinggi 

 

2014 Hasil analisis korelasi 

variabel yang 

mempengaruhi siswa 

dalammmemilihpperguruan 

tinggi didapatkan 5 faktor 

dominan dari 19 faktor 

yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

5. Ayuningtyas 

K., Sri S.K., 

dan Dani A. 

 

Implementasi 

Bayesian Belief 

Network untuk 

Sistem Manajemen 

Keamanan Jaringan 

di Jurusan Teknik 

Eloktro dan 

Teknologi 

Informasi FT UGM 

2014 

 

Ditemukan bahwa variabel 

Portscanning dan Ping 

merupakan variabel yang 

paling berpengaruh pada 

status ancaman yang 

muncul pada suatu alamat 

IP. 

 

 

 


