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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN MASALAH 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Yudha (2013) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, 

tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 

2009-2011. Alat analisis yang digunakan adalah data panel. Penelitian 

menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia. 

Arumsari (2017) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran, pendidikan, UMR dan pengeluaran pemerintah terhdap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2014.Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi data panel. Penelitian menunjukkan bahwa 

variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014, 

sedangkan variabel pengeluaran pemerintah, UMR, dan pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014.  

Firmansyahet al (2015) meneliti pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) 

dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten 

Banyuwangi tahun 2000-2012. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data 
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panel. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan PAD maka akan 

mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin dan berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-

2012. Selain itu adanya kenaikan dana perimbangan maka akan mempengaruhi 

penurunan jumlah penduduk miskin dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan 

dengan peneliti sekarang dalam konteks wilayah, waktu dan variabel penunjang 

lain, dimana variabel yang diambil yaitu upah minimum kab/kota dan pendapatan 

asli daerah.Kedua variabel tersebut diharapkan mampu menjelaskan variabel 

manakah yang lebih berpengaruh antara upah minimum kab/kota dan pendapatan 

asli daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Timur tahun 2012-2015. 

 

B. Landasan Teori 

1. Definisi Kemiskinan  

Dalam arti proper, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang 

mengalami kekurangan uang dan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Dalam arti luas, Chambers dalam Chriswardi Suryawati(2005) mengatakan bahwa 

kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memilki lima dimensi, yaitu: 1) 

kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), dan 3) kerentanan 

menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), 

5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kriteria dalam mendefinisikan 

kemiskinan, dimana kemiskinan dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach). Dalam hal ini Badan Pusat 

Statistik mendasarkan pada besarnya rupiah yang dikeluarkan per kapita/bulan 

untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan.Kebutuhan 

minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari dan kebutuhan non 

makanan meliputi perumahan, sandang aneka barang dan jasa.Kebutuhan 

dibedakan dalam wilayah, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. BPS 

menyebutkan beberapa kriteria suatu keluarga/rumah tangga dikategorikan 

miskin, yaitu : 

Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang, jenis lantai 

dan dinding tempat tinggal dari bambu atau kayu, tidak mempunyai fasilitas 

buang air besar, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, 

sumber air minum berasal dari sumur atau sungai, bahan bakar yang digunakan 

minyak tanah dan kayu bakar, mengkonsumsi daging atausususekali dalam 

seminggu, hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, makan 

sebanyak satu atau dua kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya 

pengobatan di puskesmas, bekerja sebagai petani, nelayan, buruh bangunan dan 

lainnya. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga SD, dan tidak memiliki 

tabungan. 
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2. Macam-Macam Kemiskinan 

Menurut Arsyad (2010) kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Kemiskinan absolut  

Kemiskinan secara absolut merupakan keadaan dimana 

seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum 

yang ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat. Apabila 

seseorang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum 

dengan pendapatan yang diterimanya maka dia dikatakan miskin. 

b. Kemiskinan relatif 

Kemiskinan secara relatif adalah kemiskinanyang disebabkan 

oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Meskipun pendapatan seseorang 

sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata 

pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

pendapatan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut dapat 

dikatakan miskin. 

3. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan 

 Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkararan setan kemiskinan. 

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal 

menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan 

rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan 

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. 

 Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dst. Logika berpikir 

ini dikemukanan oleh Ragnar Rukse, ekonomi pembangunan ternama di tahun 
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1953, yang mengatakan : “A poor country is poor because it is poor” (Negara 

miskin itu karena dia miskin). 

Gambar 2.1 

Teori Lingkar Setan Kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Mudrajat Kuncoro, 2006 

 

Sharp, et. Al (dalam Kuncoro, 2010) mengidentifikasi penyebab 

kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi menjadi tiga, yaitu: Pertama, secara 

mikro kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan kepemilikan sumberdaya 

yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.Kedua, kemiskinan yang 

disebabkan karena perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang 

menyebabkan produktifitasnya rendah sehingga upah menjadi rendah juga.Hal ini 

muncul akibat rendahnya pendidikan, diskriminasi dan keturunan 

keturunan.Ketiga, kemiskinan perbedaan akses dalam modal. 

Menurut Mudrajat (2006) secara mikro kemiskinan muncul karena 

adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan 

Ketidaksempurnaan pasar 

Keterbelakangan 

Ketergantungan 

Investasi rendah Produktivitas rendah 

Pendapatan rendah Tabungan rendah 
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distribusi pendapatan yang timpang.Penduduk miskin hanya memiliki sumber 

daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.Kualitas sumber daya manusia 

rendah berdampak pada produktivitas rendah sehingga upahnya rendah. 

4. Pendapatan Asli Daerah 

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiscal adalah pemberian 

sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri 

sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD mencerminkan local taxing 

poweryang “cukup” sebagai necessary condition bagi terwujudnya otonomi 

daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan untuk 

mendanai daerah (Simanjuntak, 2005). Secara teoritis pengukuran kemandirian 

daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).Sumber PAD berasal dari pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi 

Daerah sebagai perwujudan atas Desentralisasi. 

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan 

dan menetapkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti 
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mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar 

sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kebijakan keuangan Daerah 

diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipergunakan 

oleh Daerah dalam melaksankan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sesuai 

dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan 

dana dari Pemerintah tingkat atas (subsidi). Usaha ketergantungan Pendapatan 

Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau 

dari segi daerah masing-masing tetapi kaitannya dengan kesatuan perekonomian 

Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk 

memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keprluan 

pengeluaran yang ditentukan oleh Daerah sendiri khususnya keperluan rutin. 

Peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap Daerah. 

Dalam uapaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang 

disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu Daerah dilarang menetapkan 

peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi 

dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar Daerah, dan kegiatan impor/ekspor. 

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur 

dalam UU No. 3 Tahun 2004 yaitu: 

1) Pajak Daerah 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya 

disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undan-undang, 
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. 

Menurut Mardiasmo (2009) jenis pajak Derah dibagi menjadi 2 

bagian yaitu: 

1. Pajak Derah Provinsi terdiri dari: 

Pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas Air dan pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%, bea balik nama 

kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10%, pajak 

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

sebesar 20%; 

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 

Pajak hotel, restoran sebesar masing-masing sebesar10%, 

pajak hiburan sebesar 35%, pajak reklame sebesar 25% dan pajak 

penerangan jalan sebesar 10%, serta pajak pengambilan bahan galian 

golongan C, pajak parkir sebesar masing –masing sebesar 20%. 

2) Retribusi Daerah 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagian 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

Menurut Mardiasmo (2009) jenis Retribusi Daerah dibagi 

menjadi tiga golongan, yaitu: 
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1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak kartu 

tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan 

pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi 

jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan 

bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran, 

retribusi penggantian biaya cetak peta serta retribusi pengujian kapal 

perikanan. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir 

atau Pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, 

retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat 

penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi 

rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi 

tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, 

retribusi pengelolahan limbah cair, serta retribusi penjualan produksi 

daerah. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat 

penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan serta 

retribusi izin trayek. 
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3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan (Halim, 2008).Yaitu bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik Daerah (BUMD), negara (BUMN) serta 

perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat. 

4) Lain-lain PAD yang sah 

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari 

lain-lain Pemda.Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan 

penerimaan Daerah selain yang disebut di atas (Halim, 2008).Sebagai 

berikut : 

Hasil penjualan kekayaan Daerah, jasa giro, pendapatan bunga, 

penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Daerah, penerimaan 

komisi, potongan ataupun bentuk lain, penerimaan keuangan dari selisih 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, 

pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, 

pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, pendapatan 

dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendapatan dari 

angsuran/cicilan penjualan. 

5. Teori Upah Minimum 

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam 
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lingkungan usaha atau kerja. Menurut Kaufman (2000), tujuan utama 

ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup seperti untuk 

kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan upah minimum di 

Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per- 

01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per- 

01/Men/1999 tentang upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri 

dari upah pokok termasuk tunjungan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan 

tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur 

pembayarannya, yang diakitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi 

tertentu. 

Upah minimum dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan 

upah minimum sektoral yaitu:  

1. Upah minimum regional 

Upah minimum regional adalah upah bulanan terendah yang 

terdiri upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat 

paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di 

suatu daerah tertentu. 

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-

01/MEN/1999 tentang upah minimum, Upah Minimum Regional (UMR) 

dibedakan menjadi dua yaitu Upah Minimum Regional Tingkat 1 (UMR 

tk.1) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR tk.II). Namun 

sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-
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226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 PER-

01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum 

Regional Tingkat I (UMR tk.I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi 

(UMP) dan Upah Minimum Tingkat (UMR tk.II) diubah menjadi Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UM kab/kota). 

2. Upah Minimum Sektoral 

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu 

provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah 

minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Tingkat I 

(UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR 

Tk. II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang 

perubahan pasal 1, 2, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang 

upah minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral 

Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral 

Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regioanal Tingkat II 

(UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota 

(UMS kab/kota). 

Variabel –variabel yang mempengaruhi upah minimum regional 

(UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor : Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup 

minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, 
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perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada 

umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar 

kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per 

kapita. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2006 

tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup 

layak serta sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang 

ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain 

didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, 

produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha 

yang paling tidak mampu). Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada 

usaha tidak mampu ternyata belum dapat di operasionalkan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka 

dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli 

daerah dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2012-2015. 

1) Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan 

Kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap 

tingkat kemiskinan. Seperti dalam pendekatan model kompetitif 

dijelaskan bahwa kenaikan upah minimum yang selalu terjadi setiap 

tahun serta kenaikannya yang berada diatas tingkat keseimbangan ini 
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dapat memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan, dimana 

kenaikan upah minimum ini akan mendorong terjadinya peningkatan 

penawaran tenaga kerja dan pengurangan penyerapan tenaga kerja, 

peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh 

penyerapan tenaga kerja ini akan menimbulkan kelebihan penawaran 

tenaga kerja dan ini akan dapat meningkatkan tingkat pengangguran yang 

pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kemiskinan. 

Sedangkan berdasarkan pada model dual sektor kenaikan upah 

minimum ini juga memiliki dampak terhadap pekerja di sektor informal. 

Kelebihan penawaran tenaga kerja di sektor formal sebagai akibat 

kenaikan upah minimum ini akan diserap oleh sektor informal, sehingga 

perpindahan pekerja dari sektor formal ke sektor informal ini akan 

menyebabkan turunnya tingkat upah di sektor informal. Dapat diketahui 

bahwa di sektor informal banyak pekerja yang berkategori miskin, 

sehingga penurunan tingkat upah di sektor informal sebagai respon 

kenaikan upah minimum di sektor formal ini dapat menambah jumlah 

penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. 

2) Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan 

Salah satu persoalan pembangunan dasawarsa ini adalah untuk 

mengurangi jumlah penduduk miskin. Karena selain alasan kemanusiaan, 

mengatasi masalah kemiskikan merupakan usaha untuk menghindari 

biaya pembangunan yang lebih besar di masa yang akan datang. Sudah 

banyak teori, model dan strategi pembangunan yang diutarakan para ahli 
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untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun hingga saat ini masalah 

kemiskinan tetap menjadi masalah penting di negara-negara berkembang. 

Di Indonesia, kebijakan mengatasi permasalahan kemiskinan juga sudah 

dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi fenomena yang terjadi justru 

menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin tidak berkurang.Ini 

membuktikan bahwa dalam pengelolaan pendapatan masih terjadi 

kesenjangan pengalokasian sektor-sektor yang memberikan kontribusi 

pada pembangunan sehingga hasil pembangunan yang dilakukan selama 

ini belum memberikan kemakmuran yang merata. 

Berikut gambar pemikiran yang skematis : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena 

atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan 

pernyataan tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta 

merupakan pernyataan yang paling spesifik (Kuncoro, 2010). 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan hipotesis 

sebagai berikut : 

Diduga Tingkat Kemiskinan dipengaruhi oleh Upah Minimum dan 

Pendapatan Asli Daerah. 

Upah Minimum 

Pendapatan Asli Daerah 

Kemiskinan 


