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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu  

Menurut Suliswanto (2010) menunjukkan bahwa hasil penelitian yang  

diperoleh yaitu nilaikPDRB”pada „masing-masing”provinsi belumhterlalu.besar 

dalampmengurangi”angka kemiskinan.”Namunllebih”dominan”kpengurangan‟ 

angkaLkemiskinanodari variableKIPM.PMHal tersebutKmengindikasikan 

pertumbuhan‟”‟ekonomi yang>terjadi belum pro rakyat miskin”atau dengan 

kataOlain belum banyak memberikan manfaat bagi orang miskin.  

Menurut (Lestari, 2017) menunjukkan bahwa IndeksOPembangunan 

ManusiaP(IPM) berpengaruhLsecara negative danHtidak”signifikan”terhadap 

tingkat”kemiskinan, pengangguran”‟berpengaruh”negative dan tidak signifikan 

terhadap tingkat”kemiskinan, dan”PDRB”berpengaruh negative dan tidak 

signifikanLterhadap”tingkat kemiskinan.‟ 

Menurut Kotambunan (2016) menunjukkan”bahwaObelanja”modal 

mempunyai pengaruh”positif terhadapLkemiskinanOdanIsignifikan.;Kemudian, 

indeksLpembangunanLmanusiakmempunyaicpengaruhlnegative dan”signifikan 

terhadapOkemiskinan.‟ 

Menurut Anggraheni (2016) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hingga 

2013 variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks 

pembangunan manusia yaitu sebesar 0.177000561, variable”pengangguran 

berpengaruh>negative>?dan signifikan”terhadap indeks pembangunan”manusia 
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yaitu sebesar 0.079668, dan variable kemiskinan berpengaruh negative dan 

tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien 

determinasi diperoleh 0,946821, itu artinya variable independen ( pertumbuhan 

ekonomi, pengangguran, kemiskinan) dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variable dependen ( indeks pembangunan manusia) sebesar 94,6821%, 

sedangkan sisanya 5,3179% dijelaskan oleh variable lain diluar penelitian 

tersebut.  

Menurut Susanti (2013) menunjukkan bahwa pada penelitian yang 

dilakukan variable”PDRB,LPengangguran”dan IPM”menunjukkan pengaruh 

yang”signifikan”terhadap”tingkat/kemiskinan”di JawaiBarat padaotahun 2009 

– 2011.ODengan”melibatkan seluruh kabupatenEdan”kota di Jawa‟Barat dalam 

estimasi pemodelan menunjukkan bahwa secara parsial”IPMOmempunyai 

pengaruh.negatif,yang,signifikan;terhadapikemiskinan.Lartinya semakinOtinggi 

IPM di suatuHkabupaten/kotaNmaka akan?menurunkan”kemiskinan.” 

Perbedaan penelitian terdahulu dibandingkan penelitian sekarang adalah 

terletak pada variabel baik variabel independen maupun dependen serta obyek 

penelitiannya yang cakupannya lebih luas dari pada penelitian terdahulu yang 

hanya terfokus kepada Indonesia dan antar provinsi dan kota. Penelitian 

sekarang fukos kepada empat Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, 

dan Filipina) . Adapun penulis mengambil data-data penelitian tersebut adalah 

sebagai bahan perbandingan karena sama – sama menggunakan variabel 
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independen dan dependen meskipun untuk penelitian yang kedua berbeda pada 

variabel dependennya.  

B. Landasan Teori dan Kajian Pustaka  

1. Teori KemiskinanL 

KemiskinanL(poverty)Gmerupakan”masalah=yang hampir dihadapi 

oleh seluruh negara,”terutamaLdiaNegara”berkembang”sepertirIndonesia, 

Malaysia, Filipina, dan Thailand. Barometer angka kemiskinanGyang 

digunakanSsetiap””NegaraTberbeda-beda,Hsehingga tidakOada satu 

barometer kemiskinanLyangLberlaku secara global.‟HalOini”disebabkan 

karena adanya”perbedaanKlokasi”dan standar‟kebutuhan hidup. 

Menurutii(Djojohadikusumo, 1995) pola kemiskinan ada empat‟ 

yaitu, pertama adalah”persistentLpoverty, yaituFkemiskinanOyang telah 

kronisSatauIturunLtemurun.<PolaGkedua adalahScyclicalApoverty, yaitu 

kemiskinanLyangRmengikutiXpola siklusAekonomi secaraLkeseluruhan. 

Pola ketigaIadalahIseasonalipoverty, yaitu‟kemiskinan?musiman<;seperti 

dijumpai<pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat 

adalah accidental poverty,”yaituEkemiskinanGkarena”terjadinya bencana 

alam atau dampak<dari suatu kebijakan tertentu yangLmenyebabkan 

menurunnyaStingkat”kesejahteraanUsuatuXmasyarakat. 

KemiskinanIdipandang sebagai ketidakmampuan dariosisi”ekonomi 

untuk memenuhi”kebutuhanodasar makanan”dan bukan”makanan yang 

diukurudari sisi”pengeluaran (BPS). Kemiskinan<merupakan masalah 
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yang dihadapi oleh semua negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah 

satu indikator dalam mengatasi masalah kemiskinan, dimana 

pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dari pembangunan ekonomi 

(Atalay, 2015). 

Sedangkan menurutLBPSd(Badan Pusat Statistik), tingkat 

kemiskinanOdidasarkanZpada jumlah rupiahFkonsumsiqberupa makanan 

yaitu 2100 kalori per orang per hari”(dari 52ojenis komoditikyang 

dianggapOmewakiliSpolaQkonsumsiEpenduduk yangKberadaRdilapisan 

bawah),gdanykonsumsi”nonmakanan”(dari 45ljenisxkomoditiemakanan 

sesuailkesepakatanPnasional dan tidakLdibedakanHantara”wilayah 

pedesaan dan perkotaan). Patokan”kecukupanH2100 kalori iniVberlaku 

untukjsemua umur, jenis”kelaminLdan perkiraanItingkat kegiatan fisik, 

berat badan, sertaGperkiraanistatus fisiologisIpenduduk, ukuran ini sering 

disebutadengankgaris kemiskinan. Penduduk yang memilikiLpendapatan 

dibawah”garis”kemiskinanGdikatakan dalamGkondisiXmiskin.P 

  Menurut World Bankimenetapkan standar:kemiskinan berdasarkan 

pendapatan per kapita.”PendudukKyangOpendapatanIperIkapitanya 

kurangOdariHsepertigaWSrata-rata<pendapatanLKperkapitaVF nasional. 

Dalam”konteks tersebutImaka ukuranFkemiskinanOmenurutIWorld Bank 

adalahIUSD $2 per orang per hari.” 

HalOini dikarenakanKkemiskinan ituHbersifat”multidimensional 

artinya karena>kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka 
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kemiskinan”punOmemiliki banyak aspek primeroyang berupa miskin 

akan aset,korganisasi sosial”politik,Lpengetahuan,Idan keterampilanlserta 

aspekasekunder>yang berupa miskin”akanLjaringanDsosial,Xsumber-

sumberJkeuangan,Fdan informasi.LDimensi-dimensilkemiskinan‟tersebut 

termanifestasikanIdalam bentukRkekurangan gizi,oair,Pperumahan yang 

sehat,OperawatanPkesehatan yang kurang baik,”danOtingkat”pendidikan 

yang rendah.<Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kemiskinan menurut pandangan islam terbagi menjadi dua yakni 

fakir dan miskin. Definisi fakir menurut mazhab Syafii dan hambali yaitu 

orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dikarenakan ada 

sebab syar‟i, seperti usia tua dan sibuk daam jalan dakwah sehingga 

membuatnya tidak sempat untuk mencari nafkah (irfan, 2016). Hal 

tersebut juga dijelaskan pada QS. Al Baqarah (273) :  

 

 

 

 

Artinya : “(apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang 

fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah; sehingga 

dia tidak dapat berusaha di bumi; orang lain yang tidak tahu, menyangka 

mereka orang kaya karena mereka memelihara diri (dari meminta-
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minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka 

tidak meminta secara paksa kepada orang lain, apapun harta yang baik 

yang kamu infkkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui.”  

Definisi miskin menurut mazhab imam Syafii dan Hambali ialah 

orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya 

meskipun ia memeliki pekerjaan dan penghasilan (Beik, 2016). Hal 

tersebut merujuk pada QS. Al Kahfi  (79) : 

 

  

 

Artinya : “Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin 

yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan 

mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu.”  

 Sedangkan definisi miskin menurut riwayat Abu Hurairah ra., 

bahwa Nabi saw, bersabda yang artinya; “Telah menceritakan kepada 

kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Ja‟far, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abu Namir 

bahwa Atha bin Yasar dan Abdurrahman bin Abu „Amrah Al-Anshari 

keduanya berkata; Kami mendengar Abu Hurairah r.a berkata; Nabi 

saw. bersabda: “Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah 

cukup dengan satu atau dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap 
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makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta 

dan menunjukan kemiskinannya kepada orang lain. Jika kalian mau, 

bacalah firman Allah: “Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.” 

(HR. Al-Bukhari). 

Sedangkan menurut Al Ghozali kemiskinan ialah ketidakmampuan 

seseorang untuk memenuhi kebuuthan mereka sendiri sedangkan 

ketidakmampuan dalalm memenuhi apa yang tidak dibutuhkan ialah 

bukan termasuk bagian dari kemiskinan (Huda, 2015).  

2. Teori Indeks Pembangunan Manusia 

IPM merupakan indeks komprehensif sebagai ciri tingkat 

pembangunan manusia disuatu daerah atau negara yang diukur dari 

tingkat pendidikan, kesehatan dan umur panjang, serta pendapatan 

(Bychkov, 2015). IPM menurut BPS ada tiga”dimensi”yaitu”umur 

panjang<dan hidup”sehat, pengetahuan”dan standar hidup yang”layak. 

Kesehatan datang sebagai konsep dari bagian modal manusia sebagai 

bukti dampak panjang pada pertumbuhan ekonomi seperti halnya yang 

terjadi di Inggris 200 tahun terakhir (Mayer-Foulkes, 2013). 

IndeksLpembangunanEmanusiaOmerupakan”salah satu<alat ukur 

yang dapat digunakan untuk menilai kualitasLpembangunan”manusia, 

baik dari”sisiKdampaknya>terhadapOkondisi fisik manusiaL(kesehatan 

dan kesejahteraan)LmaupunHyang bersifat”Pnon-fisikG(intelektualitas). 

PembangunanPyang berdampak pada”kondisiFfisik masyarakatItercermin 
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dalamKangka”harapan hidup serta”kemapuan dayaObeli,>sedankan 

damak non-fisikLdilihatOdari”kualitas pendidkan>masyarakat.>Indeks 

pembangunan”manusiaL(IPM) merupakanOindkator strategisGyang 

banyakLIdigunakan>untukOLmelihat upayaPL danLkinerja>”program 

pembagunanOsecara menyeluruh di suatuOwilayah.>DalamKhal iniIIPM 

dianggapLsebagaiYgambaran dariHhasil programKpembangunan Ptelah 

dilakkan beberapaUtahun sebelumnya.ODemikianIjugaKkemajuan 

programKpembangunn”dalam suatu>periode dapat>diukur dan 

ditunjukkan oleh”besaranDIPMVpada”awal>dan akhir perideKtersebut. 

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi 

dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan 

kebijakan dan penentuan program pembangunan. Semakin tinggi angka 

Indeks Pembangunan Manusia berarti semakin baik. 

Hal>ini juga”merupakanItuntunan”dalam mengalokasikan anggaran 

yang sesuai dengan kebijakan”umumIyangatelah”ditentukan oleh 

pembuat kebijakan dan”pengambilKkeputusan. IPMLmerupakanSindeks 

kompositIyangIdihitung‟sebagai rata-rata-sederhana”dari tiga indeks yang 

menggambarkan kemampuan dasar”manusia‟dalam memperluas0pilihan-

pilihan,pyaitu:>Indeks HarapanoHidup,>IndeksaPendidikan,>dan Indeks 

Standar;HiduplLayak Rumuslumum yang dipakailadalahisebagaipberikut: 

IPM =1/3 (X1 + X2 + X3)   (1) 

Keterangan : 
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X1 = IndekspHarapan”Hidup  

X2 = Indeks Pendidikan” 

X3 = Indeksytandar Hidup”Layak 

Dalam islam dijelaskan bahwa pendidikan atau ilmu itu sangat 

mempengaruhi terhadap kehidupan manusia guna meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam hal digambarkan oleh Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), jika manusia menginginkan kehidupan 

yang lebih baik dimasa yang akan datang maka mutlak baginya untuk 

memiliki ilmu, seperti yang dijelaskan dalam hadist dibawah ini :  

 

 

Dalam Hadits Riwayat Turmudzi di atas dijelaskan yang artinya 

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya 

memiliki ilmu dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat 

maka wajib baginya untuk memiliki ilmu dan barang siapa yang 

menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”. Dari hadits 

tersebut dijelaskan bahwa syarat utama untuk mencapai kesejahteraan 

baik yang bersifat dunia maupun akhirat maka wajib baginya untuk 

memiliki ilmu atau berpendidikan.   
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3. Produk Domestik Bruto 

Mankiw (2002) dalam bukunya menjelaskan bahwa>yang 

dimaksud?dengan Produk Domestik Bruto”(PDB) adalah nilai pasar dari 

semua jasa dan>barang akhir yang”diproduksi oleh”suatu Negara pada 

suatu periode. PDB Mengukur nilai produksi yang terjadi sepanjang suatu 

interval>waktu.”Biasanya, interval>tersebut bisa berbentuk satu>kuartal 

(tiga bulan) atau setahun. PDB menjadi ukuran yang meliputi banyak hal 

baik yng dapat di hitung (pakaian, makanan, dan kendaraan) maupun 

tidak dapat dihitung (potong rambut, periksa ke rumah sakit, dan 

pembrsih rumah.   

Menurut (Hadi, 2009) IndikatorUyang digunkan”untuk mengethui 

pertumbuhan>ekonomi suatu Negara adalah tingkat Produk Domestik 

Bruto (PDB)”. Beberapaoalasankdigunakanya”PDBi(bukaniPNB) sebagai 

indikator,opengkuran”pertumbuhan ekonomi,”yaitussebagaipberikut : 

a. PDBPdihitung>berdaarkan;jumlahLGnilai”tambah”(valuePSadded) 

yangOdihasilkaniseluruh aktivtas,produksiIdiidalamKperkonomian. 

HalAini, peningkatanOPDB>mencerminkanIpeningkatan,balasajasa 

kepadakfaktor produksieyangpdigunakanwdalamdprosesmproduksi. 

b. PDBLIdihitungOIatasSAdasar”konsepPsiklusKIaliranop(circlair‟ 

flow concept).OArtinya,”perhitunganKOPDB”Kmencakup nilai 

produkoyangkdihasilkan”pada suatu periode tertentu. 

Perhitunganoini tidak mencakup perhitunganupadaiperiodey 
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sebelumnya. Pemanfaatankkonsep aliran dalam menghitung PDB 

memungkinkanoseseorang untuk membandingkan jumlahooutput 

pada tahunyini denganutahun sebelumnya. 

c. Batashjwilayah@perhiungan PDBYadalah”Negara (pereknomian 

domestik). Hal ini memugkinkan untuk mengukur‟ sampai sejauh 

mana kebjakan ekonomi~yang diterapkan pemerintah maupun 

mendorong aktivtas perkonomian domestik.” 

MenurutKMcEachernOProdukODomestik Brutop(PDB)l(2000:146) 

bahwa:“Produksdomestik bruto artinya mengkur nilaippasar dari barang 

dan jasaaakhir yang diprduksi oleh sumber dayayyang berada dalam suatu 

negaraoselama jangka waktuttertentu, biasanya satu tahun. PDB juga 

dapat digunkan untukkmempelajari pereknomian dari waktu ke waktu 

atau untukmmembandingkan beberapapperekonomian pada suatu saat. 

PengertianKProdukYDomestikOBruto>menurutKO(Sukirno, 2004) 

PendapatanHNasional menggambarkan”tingkatGproduksi”negara yang 

dicapai;dalam”satuitahunktertentu:danOKperubahannya”dariKotahun”ke 

tahun. Maka iagmempunyaidperananIpenting”dalam menggambarkan” 

a. TingkatKKenaikan”kegiatan”ekonom”yang telah dicapai.‟ 

b. Perubahan~pertumbuhannya dari~tahun ke tahun. Produk~nasional 

atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan>tentang 

nilai barang-barang>dan<jasa-jasa yang diproduksikan sesuatu 

negara dalam suatu tahun‟tertentu.” 
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DariPpengertian)Odiatasimakaadapatgdisimpulkanlobahwa”Produk 

Domestik Bruto”(PDB)oadalahqpendapatanoptotal dan pengeluaranktotal 

suatu~Negara atasooutputpbarang dan jasacdalam periodeptertentu. PDB 

ini dapatlmencerminkanskinerjawekonom,lsehingga semakinltinggioPDB 

sebuahknegarakdapatwdikatakan semakinxbaguslpula kinerjaiekonomigdi 

negara tersebut. Karenaklbegitusapentingnyaklperan PDBsdi dalamlsuatu 

perekonomian,kmaka perlupkiranya.untuklmenganalisa>faktor-faktor apa 

saja?yang>dapat mempengaruhi Produk Domestik Bruto. 

Faktor baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi 

PDB”menurutoteori Keynes,PPDB terbentukOdari empatKfaktor yang 

secaraKLIpositifUYRmempengaruhinya,Okeempat faktoritersebut adalah 

konsumsiE(C), investasiO(I), pengeluaranKpemerintah (G)OdanPekspor 

neto (NX).  

4. Hubungan IPM dengan Tingkat Kemiskinan  

Kualitas/mutu pembangunan manusia ialah suatu hal yang sangat 

penting dalam menentukan strategi kebijakan suatu negara, pentingnya 

mutu pembangunan manusia menjadi sebuah kebutuhan pada suatu 

negara, karena denganKsumberEdaya”yang>unggul,”suatu negaraLakan 

menghasilkanHtatananSkehidupanUyangWmaju disemuaKbidang”baik 

ekonomi,”politik, budaya, sosial, danKlingkungan.PSehinggaOkualitas 

manusiawdapat memilikidsandil yang sangat besarkdalamsamenentukan 

keberhasilankpengolahangypembangunanYnegara.  
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Untuk mengukur mutu pembangunan manusia di suatu negara dapat 

dilihat dari capaian IPM yang terdiri dari tiga”komponen, yaitu:”Indeks 

Harapan”Hidup,<Indeks Pendidikan, dan”Indeks Standar Hidup Layak. 

Mutu Sumber Daya”Manusia (SDM) ialah salah satu factor penyebab 

terjadinya kemiskinan di suatu negara. Rendahnya IPM akan 

mengakibatkan rendahny”produktivitas,,‟kerja dari masyarakat, jika 

produktivitas”rendah maka akan berakibat pada”rendahnya))pendapatan 

masyarakat,”pendapatan yang rendah akan”berakibat pada”tingginya 

tingkat kemiskinan di suatu negara. Menurut (Smith, 2008) modal 

manusia (kesehatan dan Pendidikan) berkontribusi terhadap 

kesejahteraan. Artinya kesehatan dan pendidikan dapat membantu 

masyarakat untuk keluar dari tingkat kemiskin.  Sedangkan menurut al-

Ghazali dalam kitab Ihya‟ Ulum ad-Din, mengatakan bahwa : 

“Orang miskin tidak memiliki kecukupan dalam menuntut ilmu dan 

kesempurnaan, usahanya sama seperti orang pergi ke “haija”4 tanpa 

membawa senjata. Bagaimana tidak demikian, sedangkan orang yang 

tiada berharta akan menjadi orang menggunakan seluruh waktu 

hidupnya sekedar untuk mencari makan, mendapatkan pakaian, tempat 

tinggal dan kebutuhan kebutuhan hidup lainnya. Kemudian, ia akan 

menghadapi berbagai macam rintangan yang dapat melalaikan dirinya 

dari berdzikir dan berfikir. Semua itu tidak bisa dicegah kecuali 

bersenjatakan harta. Sebagian orang bijak (saat ditanyakan kepadanya), 
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Apa itu kenikmatan? Ia menjawab; “Kenikmatan itu adalah kenyataan. 

Karena sesungguhnya aku melihat orang miskin tiada memiliki 

kehidupan.” 

5. Hubungan PDB dengan Tingkat Kemiskinan  

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai”produksi yang 

terjadi>sepanjang”suatu”interval waktu.<Biasanya,<interval tersebut bisa 

berbentuk satu kuartal”(tiga bulan) atau setahun. PDB juga sering 

digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu 

negara. Jika PDB meningkat, maka semakin bagus pula kinerja ekonomi 

di suatu negara, secara otomatis kemiskinan akan menurun, dan 

sebaliknya apabila PDB mengalami penurunan maka pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara akan menurun sehingga menyebabkan tingginya 

tingkat kemiskinan di suatu negara.  

Menurut (Sadono, 2000)”pertumbuhanU,,ekonomi adalah kenaikan 

PDB tanpa‟memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau>lebih kecil. 

Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berlandaskan 

pertumbuhan PDB di suatu negara, namun harus memperhatikanIsejauh 

manaUdistribusiGpendapatan telahSmenyebar keseluruh wilayah di suatu 

negara dan telah dinikmati hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Menurut (Smith, 2008), tinggiDrendahnyaEtingkatTkemiskinanYdi suatu 

negaraDdisebabkan duaKfaktor, yaitu pendapatanLnasional,dan disparitas 
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kesenjanganUdistribusiIpendapatan.LSetinggi apapunltingkatIpendapatan 

nasionalLdi suatu”negara selama”distribusi pendapatanya tidak”merata, 

maka tingkat kemiskinan di suatu Negara>akan/tetap<parah, begitupun 

sebaliknya. 

C. Kerangka Pemikiran 

Hampir seluruh negara mengalami permasalahan yang berkaitan dengan 

kemiskinan, oleh karena itu, diperlukan penanganan terkait dengan 

permasalahan kemiskinan tersebut. Melalui penelitian ini, dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik 

Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4. Kerangka pemikiran dari 

masalah yang ada yakni dapat di gambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir  

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 

(X1) 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

(X2) 

Kemiskinan di ASEAN – 4  

(Y) 
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Berdasarkan, kerangka pemikiran diatas yaitu”Indeks pembangunan‟ 

manusia?dan Produk..Domestik Bruto merupakan suatu variable perubahan 

yang akan membuat keadaan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. PDB 

merupakan IndikatorLyang digunakaniuntuk.mengetahui,pertumbuhan.ekonomi 

suatuknegaraUdan  IPM atau Indeks PembangunanLManusia merupakan suatu 

indikatorkstrategisDyangTbanyakIdigunakan untukImelihat upaya‟IdanIkinerja 

program>pembangunan ekonomi‟ secara>menyeluruh. Sesuai dengan Teori 

Ekonomi Makro yaitu ketika Produk Doemstik Bruto meningkat implikasinya 

kesejahteraan ekonomi masyarakat ASEAN akan ikut meningkat pula. Untuk 

Indeks Pembangunan manusia untuk melihat”dampakkkinerjadpembangunan 

negara ASEAN yang[OmempunyaiLdimensi HGyang‟ sangatOluas,Ykarena 

memperlihatkanUkualitasRIpendudukLAsuatuYTwilayahLdalam halSharapan 

hidup,Hpendidikan danDstandar:hidupSlayakFIsehingga dengan cara itu 

kemiskinan akan berkurang. 

D. Hipotesis  

HipotesisOadalahEsuatu penjelasanJsementaraSyang harusLdiluji terlebih 

dahulu kebenarannyadmengenaiSmasalahyyangUditeliti, hipotesisKselalu 

dirumuskanKLdalam”pernyataan yang?dihubungkan dengan dua, tiga variabel 

atau lebih (J. Supranto, 2001). 

Hipotesis”digunakan sebagai alat dasar pembuatan keputusan untuk 

penelitian. Anggapan atau asumsi dalam hipotesis berupaAdata,Knamun 

kemungkinanLbisa salah,Ksehingga apabilakakan?digunakanKsebagaiodasar 
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pembuatanKatau pengambilan”keputusan harus diuji dahulu”menggunakanL 

dataLhasil observasi (J. Supranto, 2001).> 

BerdasarkanOkolerasi antara tujuan penelitian serta kerangka pikir 

terhadap rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini ialah; “Diduga 

variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik 

Bruto (PDB) mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 

Negara ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina) pada 

kurun waktu 2005-2014”.  




