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BAB2II 

TINJAUAN1PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Adinugraha (2016) telah melakukan penelitian tentangnAnalisis 

PengaruhnPertumbuhan Ekonomi,mRata-rata LamamSekolah, danmJumlah 

PengangguranmTerhadap JumlahnPenduduk Miskinmdi ProvinsimDIY. 

Tujuan dari penelitiannini adalah iuntuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Rata-rata LamamSekolah, danmJumlah Pengangguran Terhadap 

JumlahnPenduduk MiskinnKabupaten/Kota di Provinsi DIY. 

Hasil dari penelitianimenunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap JumlahmPenduduk Miskinmdi 

ProvinsimDIY, Rata-ratamLama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY, dan Jumlah Pengangguran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadapmJumlah PendudukmMiskin 

dimProvinsimDIY. 

Amalia (2012) telah melakukan penelitian tentang Pengaruhi 

Pendidikan, iPengangguran, dani Inflasii Terhadapi Tingkati Kemiskinani di 

Kawasani Timuri Indonesiai (KTI) pada periode 2001 sampai 2010. Penelitiani 

tersebut bertujuan untuk mengetahuii iPengaruh iPendidikan, Pengangguran 

dani Inflasii pada Tingkati Kemiskinani di Kawasani Timuri Indonesiai (KTI) 

pada periode 2001-2010. Metodenanalisis yangmdigunakan dalamnPenelitiani 

tersebut yaitunmenggunakan analisisnpanel data, penel data adalah gabungani 
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antarai datai timei seriesi dan crossisection. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa Pengangguran tidak mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kawasan 

Timur Indonesia, Pendidikan dan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan. 

Kumalasari (2011) telah melakukan penelitian tentang Analisisi 

Pertumbuhani iEkonomi, iAngka iHarapan iHidup, Angkai Meleki iHuruf, 

Rata-ratai Lamai iSekolah, iPengeluaran iPerkapita idan iJumlah iPenduduk 

terhadapi Tingkati Kemiskinani di Provinsi JawaGTengah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisisi Pengaruhi Lajui Pertumbuhani iEkonomi, 

iAngka iHarapan iHidup, Angkai Meleki iHuruf, Rata-ratai Lamai iSekolah, 

iPengeluaran iPerkapita idan iJumlah iPenduduk terhadapi Tingkati 

Kemiskinani di Provinsi JawaGTengah. 

Teknik alatnanalisis yangndigunakan dalamnpenelitian inii yaitu panel 

data.i Cara menguji panelldata ini menggunakan pendekatani FixeduEffect 

Modeli (FEM)i atauoLeastnSquare Dummyi Variabel (LSDV)nmodel, data 

yangi digunakan yaitu imenggunakan datai timenseries selamai lima 

tahunnyaitu pada tahuni (2005-2009) danidata crossdsection sebanyaki 35 

Kabupaten/Kotai dii Jawa Tengah. Hasilndari iPenelitian ininmenunjukkan 

bahwayvariabel Angkai Harapani Hidup,i Pengeluarani Perkapita,i dannJumlah 

Penduduknberpengaruh negatifi dani signifikani terhadapi TingkatiKemiskinan 

di JawanTengah. 
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Fadlillah dkk (2016) telah melakukan penelitian tentang Analisis 

Pengaruhi PendapatanlPerkapita, TingkatnPengangguran, Indeks.Pembangunan 

Manusia,.dan Pertumbuhan.Penduduk Terhadapi Kemiskinan di.Jawa.Tengah 

Tahun 2009-2013. Tujuanndari Penelitiannini adalahnuntuk imengetahui 

adalah untuk mengetahui pengaruh. variabeli Pendapatani Perkapita,nTingkat 

Pengangguran,i IndeksnPembangunan Manusiandan PertumbuhannPenduduk 

TerhadapnJumlah Penduduki Miskinidi Provinsi JawanTengah. Alatnanalisis 

yangndigunakan dalamnpenelitian ininadalah model dani elastisitas regresii uji 

datampanel. 

Berdasarkannhasil dari uji menunjukkan bahwa iPendapatan 

Perkapitannberpengaruh negatifndan signifikan.Terhadap Jumlahi Penduduki 

Miskini dii JawanTengah. Tingkati PengangguranmTerbukamberpengaruh 

positifndan signifikaniTerhadap JumlahnPenduduk Miskinndi JawanTengah, 

Indeks. Pembangunani Manusiai berpengaruhnnegatif dan signifikannTerhadap 

JumlahnPenduduk Miskinndi Provinsi JawanTengah, idan Pertumbuhani 

Pendudukn berpengaruhi negatifh namuni tidaki signifikani Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin di Jawa Tengah. 

Saputra (2011) telah melakukan penelitian tentang AnalisisnPengaruh 

JumlahsPenduduk, PDRB,. IPM,. Pengangguran.Terhadap TingkatiKemiskinan 

di.Kabupaten/Kota JawanTengah. Tujuan dari penelitiannini adalah iuntuk 

menganalisisnbagaimana dani seberapanbesar pengaruhi variabel Jumlah 

Penduduk, ProduknDomestik RegionalnBruto, IndeksnPembangunaniManusia 

dan Pengangguran. terhadapnTingkat Kemiskinanidi Kabupaten/Kota iJawa 
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Tengah. Alat.analisisiyang digunakanidalam penelitian.ini.yaituimenggunakan 

Metodeianalisisnregresi liniernberganda dengannmenggunakan data ipanel 

dengannpendekatan EfeknTetap (Fixedi EffectnModel). 

Hasili dari iPenelitian ini adalah variabelnJumlah Penduduk 

berpengaruh positifndanisignifikan terhadapntingkat kemiskinani dii jawa 

Tengah, variabel PDRBi dan IPM berpengaruhnnegatif dannsignifikan 

terhadapntingkat kemiskinanidinJawa Tengah,. dan variabel pengangguran 

berpengaruhnnegatif dani tidak isignifikan terhadapntingkat kemiskinanndi 

JawasTengah. 

Wijayanto (2010) telah meneliti sebuah penelitian tentangiPengaruhi 

ProdukiDomestik RegionaliBruto, Pendidikan dani PengangguranyTerhadap 

Kemiskinanndi Kabupaten/Kotai JawayTengah Tahunt2005 sampai 2008. 

Tujuan dari Penelitian tersebut yaitu menganalisa bagaimana dan seberapakah 

besarnya pengaruhi variabel Produki Domestiki RegionaluBruto, iPendidikan, 

Penganggurani terhadapuKemiskinanudi Provinsi JawaiTengah. Alat analisis 

yang di gunakan untuk penelitian ini yaitu Metode Analisis Linnier Berganda 

dengan menggunakan data panel. Data panel yang di gunakan dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan EfekGTetap (Fixed Effect Model). 

Hasil uji dari penelitian tersebut yaitu memperlihatkan bahwa, 

variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif tetapi tidak 

signifikani terhadapi Tingkati Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawai Tengah, 

variabel Pendidikan berpengaruhi negatifi dan signifikani terhadapi Tingkat 

Kemiskinanndi Kabupaten/Kota JawanTengah, dani variabel Penganngguran 
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berpengaruhn negatifi dani signifikani terhadapo Tingkati kemiskinanudi 

Kabupaten/Kota JawaiTengah. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinanmmerupakan kondisii absolut ataui relatifmyang 

menyebabkanmseseorang atau kelompokmmasyarakat dalammsuatu 

wilayahmtidak mempunyaimkemampuan untukmmencukupi ikebutuhan 

dasarnyamsesuai dengan tata nilai ataumnorma tertentu yangmberlaku idi 

dalammmasyarakat karenamsebab-sebabmnatural, kultural danmstruktural. 

Dengan kata lain, seseorangmdikatakan miskin jikamdan 

hanyamjika tingkat pendapatannyamtidak memungkinkanmorang tersebut 

untuk menaatimtata nilaimdan norma dalammmasyarakatnya. Tata nilai 

itumsangat dinamis, semakinmlama mengarah ke sifat-sifat materialis. 

Pandangan itu memperlihatkanmluasnya cakupanmtentang dimensi 

kemiskinan. 

Menurut Nasoetion dalam Nugroho dan Dahuri (2004) 

Upayamatau kebijakan memerangimkemiskinan adalah suatu komitmen 

universal sebagaimpencetusan hak asasimmanusia yang didalamnya setiap 

warga negarammemiliki hakmuntuk hidupmyang layak.mPernyataan 

ideologis demikianmdemikian termuat dalam konstitusimdi hampir banyak 

negaramyang memperolehmkemerdekaan melaluimperjuangan fisik. Oleh 

sebab itu, menghapus kemiskinan merupakan tekad ataumamanat dari 

suatumbangsa yang menginginkan kebebasan darimsegala penderitaan 
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berdasarkan rasamkebersamaan. Denganmdemikian, upaya penghapusan 

kemiskinan dapatmdikatakan sebagaimcermin mencapai keadilanmsosial. 

Dipandangmdari aspekmsosial, mengidentifikasikan potensi 

perkembangan masyarakat.yang rendah. Didalam masyarakat berkembang, 

apresiasi dan persepsi bersifat terbatas, serta mengutamakan atau 

mementingkan pengambilanmdalam horizon waktu yang pendek. 

Akibatnya, pengenalan pemikiranmrasional yang komprehensif tidak 

mudah, apalagi untukmmengubahnya. 

Dipandang darimaspek ekonomi,mkemiskinan padamdasarnya 

memperlihatkan adanyamsuatu kesenjangan antara lemahnyamdaya 

pembelianmdan kebutuhanmuntuk memenuhimkebutuhan dasar. 

2. Penyebab Kemiskinan 

a. Kemiskinan Alami 

Kemiskinan alami adalah kemiskinanmyang disebabkan 

keterbatasan kualitas sumberdayamalam maupun sumberdaya manusia. 

Sebagainakibatnya, sistemnproduksi beroperasintidak optimalndengan 

efesiensi rendah. Masyarakatmatau petaninyang tinggalndi lahan kering 

sulitnair dan jauh dari aksesninformasimumumnya menghasilkan 

produksi yangmrendah. Situasi bertambahmburuk akibatmhambatan 

geografis yang berat sehingga menciptakan halangan pasar dan misal 

lokasimdalam investasi, komoditas, ataupun sumberdaya lainnya. 
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b. KemiskinanmStruktural 

KemiskinanmStruktural merupakan kemiskinan yang langsung 

dan tidakmlangsung diakibatkanmoleh berbagaimkebijakan, peraturani 

dannkeputusan dalamnpembangunan. Kemiskinan umumnya ditandai 

ketimpangan antaranlain kepemilikan sumberdaya, kesempatan 

berusaha, keterampilan, dan faktormlain yang memperoleh 

pendapatanmtidak seimbang danimengakibatkan strukturmsosial 

yangitimpang. Kemiskinan Struktural umumnya dapatndikenali dari 

transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Seiring dengan 

perjalanan waktu, peran perolehan ekonomi sektornpertanian semakin 

berkurang diganti oleh sektor industri. 

3. Teori Kemiskinan 

Mudrajat Kuncoro (2004) mencoba mengidentifikasikan 

penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi : 

Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya 

ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan 

distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki 

sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 

Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas 

sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti 

produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. 

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, 

nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. 
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Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. 

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan (vicious circle of poverty). Teori ini ditemukan oleh dalam 

Kuncoro 2004, yang mengatakan: ”a poor country is poor because it is 

poor” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). 

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan 

kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya 

produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. 

Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan 

investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. 

Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan 

seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap 

kemiskinan ini. Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (vicious circle 

of poverty): 
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Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (vicious circle of poverty) 

 

Sumber: Kuncoro (2004) 

Menurut pendapatnya inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah 

keadaankeadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap 

terciptanya 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, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi 

negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu dari segi 

penawaran modal dan permintaan modal. 

Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat 

dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang 
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diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan 

kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan 

menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan 

dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan 

mempengaruhi kemiskinan. 

Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan 

mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di negara-negara 

miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena 

luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh 

pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang 

rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh 

pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada 

masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan 

oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan 

tidak berujung pada pangkalnya. 

4. Pendapatan (Income) 

Pendapatanmmerupakan unsurmyang sangat penting dalami 

sebuah usaha perdagangan, karenamdalam melakukan suatumusaha 

tentuningin mengetahuinnilai atau jumlahipendapatan yang diperoleh 

selamaimelakukan usahantersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan 

merupakan balasmjasa atas penggunaanmfaktor-faktormproduksi yang 

dimilikimoleh sektor rumahmtangga dan sektor perusahaan yang dapat 
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berupamgaji/upah, sewa,mbunga serta keuntungan/profit. Pendapatan 

dapatmdihitung melalui tiga cara yaitu: 

1. Cara Pengeluaran. Cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan 

nilai pengeluaran/perbelanjaan ke atas barang-barangmdan jasa. 

2. Cara Produksi. Cara ini pendapatan dihitungmdengan menjumlahkan 

nilai barang dan jasa yang dihasilkan. 

3. Cara Pendapatan. Dalam penghitunganmini pendapatanmdiperoleh 

dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yangnditerima. 

Pendapatan adalah penerimaan dari seorang warga masyarakat 

adalah hasilmpenjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya 

pada sektormproduksi. Dan sektor produksi ini membeli faktor-

faktornproduksi tersebutiuntuk digunakanisebagai input proses produksi 

dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. 

5. Teori Kesejahteraan 

1) Ekonomi Kesejahteraan 

Ilmu ekonomi kesejahteraan adalah salah satu cabang ekonomi 

yang normatif. Bidang bahasan dari dari ekonomi kesejahteraan 

berkaitan dengan pertanyaan apa yang buruk dan apa yang baik. Bidang 

kajian tersebut sangat berbeda dengan bidang kajian cabang ilmu 

ekonomi pasitif. Seperti ilmu ekonomi tenaga kerja, sejarah 

perekonomian, perdagangan internasional, moneter serta ekonomi 

makro (Adiningsih, 1991:161). 
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Ekonomi kesejahteraan mencoba untuk memaksimalkan 

tingkatan dari kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan ekonomi 

dari individu yang ada dalam masyarakat. Kesejahteraan ekonomi 

mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dari individu, sebagai lawan 

kelompok, komunitas, atau masyarakat sebab ekonomi kesejahteraan 

berasumsi bahwa individu adalah unit dasar pengukuran. 

Menurut para ahli ada dua pendapat yang mengatakan tentang 

ekonomi kesejahteraan yaitu : 

a. Ekonomi Kesejahteraan menurut Marshall 

Marshall menganalisis ekonomi kesejahteraan 

menggunakan teknik surplus konsumen. Menurut marshall bahwa 

konsumen keseluruhan mengeluarkan uang belanja lebih kecil 

daripada kemampuannya membeli. Jika itu terjadi maka terjadi 

surplus konsumen. Selama pajak yang dikenakan pada konsumen 

lebih kecil daripada surplusnya itu, maka kesejahteraannya tidak 

menurun. Tetapi, pajak juga dapat digunakan untuk subsidi, terutama 

bagi industri-industri yang struktur ongkosnya telah meningkat. 

Marshall menjelaskan pula mengapa kurva ongkos total rata-rata 

menurun dan meningkat. Hal ini berkaitan dengan faktor internal dan 

eksternal perusahaan atau industri (Sasongko,2004). 
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b. Ekonomi Kesejahteraan menurut Paretto 

Pareto menjelaskan ada tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu : 

1) pertama pareto optimal. Dalam tingkatan pareto optimal 

terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok 

pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. 

2) Kedua, pareto non optimal. Dalam kondisi pareto non-optimal 

terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi 

kesejahteraan orang lain. 

3) Ketiga, pareto superior. Dalam kondisi pareto superior terjadinya 

peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi 

kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto 

tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai 

pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan 

pemerintah yang dapat dilakukan. 

2) Kesejahteraan Sosial 

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan 

sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk 

membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan 

kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga 

pemerintah maupun swasta yang bert ujuan untuk mencegah, mengatasi 

atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, 
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peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat 

(Suharto, 2005:34). 

Kesejahteraan memiliki beberapa makna yang relatif berbeda. 

Kesejahteraan sosial mencangkup tiga konsepsi, yaitu : 

1. Kondisi kehidupan dan keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya 

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. 

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga 

kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang 

menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. 

3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan atau usaha yang teroganisir untuk 

mencapai kondisi sejahtera. 

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan 

sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala 

bentuk kebutuhan hidupnya, khususnya yang bersifat mendasar seperti 

makanan pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. 

Kesejahteraan menunjukkan aktivitas pengorganisasian pelayanan 

sosial bagi kelompok masyarakat, tertutama bagi kelompok yang 

kurang beruntung. Penyelenggaran melakukan perlindungan sosial baik 

yang formal maupun informal. 

Perlindungan sosial yang bersifat formal yaitu jaminan sosial 

yang dilakukan oleh negara dalam bentuk bantuan sosial, asuransi 

sosial (tunjangan bagi orang cacat atau miskin), tunjangan 

pengangguran, tunjangan keluarga. Perlindungan sosial yang bersifat 
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informal yaitu usaha ekonomi produktif, arisan, dan berbagai jaringan 

pengamanan sosial yang di selenggarakan oleh masyarakat setempat, 

organisasi sosial lokal, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

6. Pendidikan 

Menurut Nugroho (2000) 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. 

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. 

Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk 

kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk 

mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Banyak orangmmiskin yang mengalami kebodohan atau 

mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi 

penting bagimkita untuk memahamimbahwa kemiskinan bisa 

mengakibatkan kebodohan,mdan kebodohan jelas identik dengan 

kemiskinan. Untuk memutusmrantai sebabmakibat diatas, ada satumunsur 
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kunci yaitu pendidikan. Karenampendidikan adalah sarana menghapus 

kebodohannsekaligus kemiskinan. 

7. PendapatannPerkapita 

Pendapatanmperkapita merupakan salahmsatu indikator yang 

penting untuk mengetahui kondisimekonomi suatumwilayah dalam 

periode tertentu, yang ditunjukan dengan PendapatanmDaerah 

RegionalmBruto (PDRB) baik atas dasarmharga berlaku maupun atas 

hargamkonstan. Pendapatanmperkapita yang.tinggi cenderung mendorong 

naiknyamtingkat konsumsi perkapita yangmselanjutnya menimbulkan 

insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan 

meningkat, permintaan akan barang manufaktur danmjasa pasti akan 

menignkat lebihmcepat dari padampermintaan akan produk-produk 

pertanian (Todaro, 2000). 

8. Jumlah Penduduk 

Menurut Saputra (2011) kecenderungan umummpenduduk suatu 

negara untukmtumbuh menurutmderet ukurnyaitu dua-kalinlipat setiap 30-

40 tahun. Sementaramitu pada saat yangmsama, karenamhasil yang 

menurun dari faktor produksintanah, persediaan pangan hanyamtumbuh 

menurut deret hitung. Olehmkarena pertumbuhan persediaanmpangan 

tidak bisa mengimbangi pertumbuhanmpenduduk yangmsangat cepat 

danmtinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani 

didefinisikan sebagai produksi pangannperkapita) akan cenderung 
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turunnmenjadi sangatnrendah, yang menyebabkan jumlahmpenduduk tidak 

pernahnstabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsiten. 

Di  kalangan para pakar pembangunan telah ada yang mengatakan 

bahwa lajunpertumbuhan penduduk yangmtinggi tidak hanya berdampak 

buruk terhadap supply bahannpangan, namun juga semakin membuat 

kendala bagi pengembangan tabungan, cadanganndevisa, dan sumberdaya 

manusia. Terdapat tigamalasan mengapa pertumbuhan penduduk yang 

tinggi akan memperlambat pembangunan. 

1. Pertumbuhanmpenduduk yangntinggi akan dibutuhkan untuknmembuat 

konsumsi dimasa mendatang semakinmtinggi. Rendahnya sumberdaya 

perkapita akan menyebabkan pendudukmtumbuh lebihmcepat, yang 

gilirannya membuatminvestasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit. 

2. Banyakmnegara dimana penduduknya masihmsangat tergantung 

dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam 

keseimbangan antara sumberdayanalam yangnlangka dannpenduduk. 

Sebagiannkarena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan 

penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor 

pertanian modernndan pekerjaanmmodern lainnya. 

3. Pertumbuhannpenduduk yang cepat membuat semakinnsulitimelakukan 

perubahannyang dibutuhkanmuntuk meningkatkan perubahannekonomi 

dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama 

pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di negara 
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sedang berkembang membawa masalah baru dalam menata maupun 

mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota 

Menurut Astuti (2015:22-24) Sumberndaya manusianmerupakan 

faktornpenting dalammpertumbuhan ekonomi,mnamun tidakmsemata-

mata tergantungmdari jumlahnpenduduknya saja,ntetapi lebih ditekankan 

pada efisiensindan produktivitasndari pendudukmtersebut. Jumlah 

penduduk yang terlalunbanyak atau kepadatan penduduk yang terlalu 

tinggi akan menjadi penghambat pembangunanmekonomi di negara 

berkembang. Sekalipun output meningkatmsebagai hasil teknologi yang 

lebih baikmdan pembentukan modal, peningkatan ininakan ditelan oleh 

jumlahnpenduduk yangnterlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam 

lajunpertumbuhan nyatanperekonomian. 

Penduduknsebagai pemacu pembangunan karenanpopulasi yang 

lebihnbesar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber 

permintaan akan berbagainmacam barangndan jasanyang kemudiannakan 

menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan 

skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, 

menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau 

penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada 

gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi 

lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun. 
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9. Hubungan Antara Pendidikan Terhadap Kemiskinan 

Menurut Todaro dalam Wijayanto (2010) menyatakanmbahwa 

pendidikan merupakan tujuanmpembangunan yang mendasar. Yang mana 

pendidikan mamainkanmperanan kunci dalammmembentuk kemampuan 

sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk 

mengembangkan. Kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan 

yang berkelanjutan. Sebagianibesari penelitianidii bidangi ilmui ekonomi,i 

baiki dinnegara-negarammajui maupun di negara-negara sedang 

berkembang, menitik beratkan padamketerkaitan antarampendidikan, 

produktifitas tenaga kerja, dan tingkatmoutput. Hal ini tidak 

mengherankan karena, sasaranmutama pembangunan dimtahun 1950-an 

dan 1960-an adalah memaksimumkan tingkatmpertumbuhan outputntotal. 

Akibatnya,mdampak pendidikanmatas distribusi pendapatanmdan usaha 

menghilangkanmkemiskinan absolut sebagian besar telahmdilupakan. 

Menurut Adinugraha (2016) Apabila kualitas rata-rata lama 

sekolah masyarakati meningkat, maka akan berpengaruh meningkatkan 

taraf kesejahteraan.masyarakat tersebut. Halmini dikarenakan peningkatani 

kesejahteraaniakan mendorongiproduktivitas atau meningkatkaniaktivitas 

dalammbekerja ataupun melaksanakanmpendidikan. Meningkatnyamtaraf 

kesejahteraaniinimakan berpengaruh mengurangimjumlah penduduk 

miskin di daerahntersebut. Berdasarkan mekanisme tersebut, makanrata-

ratanlama sekolah berpengaruhmnegatif terhadapnjumlah penduduk 

miskin di suatu daerah. Pembangunanmekonomi maupun pembangunan 
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padambidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumberndaya manusia 

sebagai salahnsatu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk 

dindalam suatumnegara adalah unsur utama dalam pembangunan. 

Jumlahnpenduduk yangnbesar tidak selalunmenjamin keberhasilan 

pembangunan bahkanndapat menjadi beban bagi keberlangsungan 

pembangunanmtersebut. Jumlahnpenduduk yangnterlalu besar dan 

tidakmsebanding dengan ketersediaan lapanganmkerja akan menyebabkan 

sebagian dari penduduk yangmberada pada usiamkerja tidak 

memperolehmpekerjaan. 

10. Hubungan Antara Pendapatan Perkapita Terhadap Kemiskinan 

Menurut Wirawan (2015) apabila PDRB per kapita meningkat maka 

pendudukmdi wilayahmtersebut semakinmsejahtera ataumapabila PDRBnper 

kapitanmeningkat, maka tingkatmkemiskinan pun akan berkurang. Serta, hal 

lain yang akan mendukung lajumpertumbuhan ekonomi yang lebihmtinggi 

adalah denganmmelakukan pengurangan kemiskinan dengan lebihmcepat dan 

tepat. 

Pendapatan. perkapitai memberikan. Gambarani tentangi lajui 

pertumbuhannkesejahteraan masyarakati diberbagainnegara dan jugandapat 

menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan 

masyarakat yangmsudah terjadi dimantara berbagaimnegara. Semakinmtinggi 

tingkat pendapatanmseseorang makamakan semakinmtinggi pula kemampuan 

seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Hal ini berartimjuga semakinmtinggi PDRB perkapita semakin 
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sejahteranpenduduk suatumwilayah. Dengan katamlain jumlahmpenduduk 

miskin akanmberkurang (Lincolin Arsyad, 1999). 

11. Hubungan Antara Jumlah Penduduk TerhadapnKemiskinan 

Menurut Astuti (2015) pertumbuhannpenduduk yangnpesat di negara 

berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak 

mengalamii perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan 

mengalami penurunan kesejahteraannserta meningkatkannjumlah penduduk 

miskin. 

Hubungannantara jumlahnpenduduk dengan tingkatnkemiskinan 

dapatiberpengaruh positifndan dapatijuga negatif, pengaruhitersebut 

tergantung padampenjelasan di bawahnini: Dihubungkanmdengan aspek 

kualitasnya, pertumbuhannpenduduk ininbisa berakibatnpositif dannbisa pula 

berakibat negatif. Pertumbuhannpenduduk yang berakibat positif apabilai 

pertumbuhannyandapat mendorong pembangunannekonomi, artinya kenaikan 

jumlahnpenduduk dapatnmemungkinkan bertambahnya tenagankerja yang 

mampummendorong sektor produksi untukmmeningkatkan kegiatan 

perekonomian. Sedangkan pertumbuhannpenduduk dapat berakibatmnegatif 

apabila pertumbuhannya dapatnmenghambat pembangunannekonomi, artinya 

pertambahannpenduduk tidakndapat meningkatkan produksinsehingga dapati 

menurunkan kebutuhannkonsumsi hasil-hasilnproduksi. Oleh karenamitu, 

pembangunannekonomi yang baik adalah jika pertumbuhanmpenduduk lebih 

kecil dibandingkanndengan pertumbuhannekonomi. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis 

Dengannmengacu padamdasar pemikirannyang bersifatmteoritis dani 

berdasarkanmstudi empiriskyang pernahidilakukan berkaitanidenganipenelitian 

di bidang ini,mmaka akanmdiajukan hipotesismsebagai berikutn: 

1. Pendidikan,, Pendapaatan Perkapita dani Jumlah Penduduk diduga 

berpengaruhnterhadapnkemiskinanndi Provinsi Jawa Timur 

Pendidikan (X1) 

Jumlah Penduduk (X3) 

Kemiskinan (Y) Pendapatan Perkapita (X2) 




