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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. 

Meydisari dkk (2017) dengan judul “analisis pengaruh pendapatan, 

tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di Indonesia”. Menggunakan penelitian kuantitatif 

data panel alat analisinya yaitu regresi yang memperoleh hasil distribusi 

pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, tingkat 

pengangguran berpengaruh negative signifikan terhadap IPM, pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM, 

dari ketiga variable independent diperoleh hasil secara simultan dan signifikan 

terhadai IPM. 

Chalid dkk (2014) meneliti tentang “pengaruh tingkat kemiskinan, 

tingkat pengangguran , upah minimum, dan laju pertumbuhan terhadap indeks 

pembangunan manusia di kab/kota provinsi Riau”. Analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif kuantitatif diperoleh hasil tingkat kemiskinan, tingkat 

pengangguran, upah minimum, dan laju pertumbuhan berpengaruh terhadap IPM 

di provinsi Riau. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh 

negative terhadap indeks pembangunan manusia masing-masing sebesar -0,163 
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dan -0,084. Upah minimum dan laju pertumbuhan berpengaruh positif terhadap 

IPM masing-masing 0,005 dan 0,953. 

Herman (2018) dengan judul “pengaruh upah minimum kota (UMK) 

terhadap indeks pembangunan manusia. di kota pekanbaru periode (2009-2016)” 

diperoleh hasil upah minimum kota berpengaruh signifikan terhadap IPM kota 

pekanbaru dan diperoleh hasil besar pengaruh variable bebas terhadap variable 

terikat yaitu 79,6 persen. 

Mirza (2012) “pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja 

modal terhadap indeks pembangunan manusia di prov jawa tengah tahun 2006-

2009) hasil kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan pada probability 

0,000 signifikan pada taraf 5% terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif signifikan terhadap IPM pada probability 0,029 signifikan 

pada taraf 5%, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM 

dengan probability 0,0025 signifikan pada taraf 5%. 

Baeti (2013) judul “pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, 

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks 

pembangunan manusia kab/kota provinsi jawa tengah tahun 2007-2011. analisis 

yang digunakan deskriptif dengan menggunakan metode statistic ekonometrik 

melalui pembangunan model regresi data panel. Hasilnya pengangguran 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM dan variable pertumbuhan 

ekonomi serta pengeluaran pemerintah sekotor pendidikan kesehatan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.  
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Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dibandingkan penelitian 

sekarang adalah terletak pada variable independen serta objek penelitiannya yang 

lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu hanya terfokus pada provinsi yang 

berbeda penelitian sekarang fokus pada kabupaten/kota provinsi jawa timur. 

Penelitian sekarang hanya terfokus pada 38 kabupaten dan kota. Adapun penulis 

mengambil data-data penelitian tersebut adalah sebagai bahan perbandingan 

antara variable independen dan dependen meskipun pada penelitian saat ini 

berbeda pada variable dependennya. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Teori Indeks Pembangunan Manusia  

Menurut Todaro Smith (2011) terdapat tiga nilai inti dari pembangunan 

yang menjadi tolak ukur untuk memahami pembangunan, yaitu kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjadi manusia seutuhnya, dan 

kemampuan untuk memilih guna tercapainya pembangunan. 

Menurut Brata (2002) dalam proses pembangunan manusia baik secara 

intern dan ekstern harus ada kebijakan dan diimbangi dengan peningkatan 

sumber daya manusia maka akan berdampak positif pada proses pembangunan. 

Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur untuk memenuhi dalam 

pencapaian pembangunan berbasis komponen dasar kualitas hidup. Indeks 

pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk 

menilai kualitas pembangunan manusia. Baik dari sisi dampaknya terhadap 
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kondisi fisik manusia meliputi kesehatan dan kesejahteraan maupun yang 

bersifat non fisik meliputi kualitas pendidikan. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indicator yang banyak 

digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara 

menyeluruh di suatu wilayah. Dalam pelaksanaan pembangunan IPM juga 

berfungsi untuk memberikan tuntunan dan pengarahan dalam menentukan 

prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Semakin 

meningkat nilai indeks pembangunan manusia maka semakin baik hasil 

perolehan IPM. 

IPM terdiri dari tiga komponen yaitu : 

a. Indeks Harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup dapat dinikmati 

penduduk suatu wilayh dengan memasukkan informasi angka kelahiran dan 

kematian per tahun. Dan umur panjang dan sehat diukur menggunakan 

indicator harapan hidup pada saat lahir. 

b. Indeks Pendidikan Dimensi pengetahuan diukur menggunakan angka melek 

huruf dan lama sekolah atau tingkat partisipasi sekolah. 

c. Paritas Daya Beli/purchasing power parity (PPP) yaitu dimensi hidup layak 

diukur menggunakan indicator pendapatan sebagai takaran daya beli. Dalam 

mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia BPS men ggunakan 

data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari survei ekonomi nasional 

(SUSENAS). 
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Rumus umum yang dipakai dalam menghitung IPM yaitu : 

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

Keterangan : 

X1 = IndekspHarapan”Hidup  

X2 = Indeks Pendidikan” 

X3 = Indeks Standar Hidup”Layaki 

Kriteria IPM : 

IPM rendah, jika IPM < 50 

IPM sedang, jika 50 < IPM < 80 

IPM tinggi, jika IPM > 80 

2. Teori Kemiskinan 

Menurut (Djojohadikusumo 1995) kemiskinan terdiri dari empat yaitu, 

pertama adalah persistent proverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau 

turun temurun. Kedua cyclical poverty yaitu kemiskinan yang mengikuti pola 

siklus ekonomi secara keseluruhan. Ketiga seasonal poverty yaitu kemiskinan 

musiman seperti kasus para pekerja laut nelayan dan petani. Keempat 

accidental poverty yaitu kemiskinan karna terjadinya bencana alam yang 

menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan 

dipandang sebagai kondisi yang tidak mampuan secara ekonomi untuk 

memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat. Ditandai dengan rendah nya 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, 

maupun papan. Ketidakmampuan ini juga akan berdampak terhadap 



 

16 
 

berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti 

kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.  

Setiap negara setiap daerah tentunya memiliki masing-masing definisi 

masyarakat yang dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi miskin 

bersifat relative misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan 

kondisi sosial. Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kondisi 

ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok maupun non pokok 

sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (suryawati, 

2004:122). 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sharp, et al (1996) dalam 

Mudrajat Kuncoro (1997), teori kemiskinan ada tiga yaitu Pertama, penyebab 

kemiskinan dari sisi ekonomi dilihat dari mikro kemiskinan muncul karena 

ketidaksamaan dalam kepemilikan sumberdaya, penduduk miskin memiliki 

sumberdaya sedikit dengan kualitas yang relative rendah dengan adanya 

ketimpangan tersebut mengakibatkan ketimpangan pada pendapatan 

masyarakat. Penyebab kemiskinan kedua dari sisi sumberdaya manusia dimana 

masyarakat dengan sumberdaya manusia rendah tidak memiliki kesempatan 

untuk menaikkan pendapatan karena dengan kualitas yang rendah masyarakat 

tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan layak. Penyebab ketiga adalah akses 

modal di mana masyarakat dengan pendapatan rendah susah untuk 

mendapatkan modal untuk memulai usaha untuk meningkatkan 

pendapatan.ketiga teori tersebut menyebabkan teori lingkaran setan 
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kemiskianan (vicious circle of poverty). Teori ini ditemukan oleh Regnar 

Nurkse (1953), yang mengatakan: ― a poor country is poor ― (Negara 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 ( Mudrajat kuncoro, 1997). 

Berdasarkan undang-undang No.24 tahun 2004 kondisi sosial ekonomi 

seseorang yang tidak tercukupinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan 

dan mengembangkan kehidupan . kebutuhan dasar yang menjadi hak sesorang 

meliputi pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,air bersih, 

pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan dan 

ancaman tindak kekerasan. 

Chambers menerangkan bawa kemiskinan adalah pengentasan suatu 

konsep yang memiliki 5 dimensi, yaitu : 

a. Kemiskinan (proper) yaitu ketidakmampuan untuk mencukupi 

kebutuhan pokok. Disebabkan oleh meningkatnya pengangguran. 

b. Ketidakberdayaan (powerless) yaitu rendahnya kemampuan akan 

berdampak pada kekuatan sosial (social power) terutama dalam 
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memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan 

kehidupan yang layak bagi manusia. 

c. Kerentanan (state of emergency) yaitu ketidakmampuan 

menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi membutuhkan 

bsnyak materi untuk menyelesaikan. Misalnya berupa bencana 

alam, kondisi kesehatan yang relative mahal, dll. 

d. Ketergantungan (dependency) yaitu tingkat ketergantungan 

terhadap pihak lain yang sangat tinggi. 

e. Keterasingan (isolation) yaitu faktor lokasi yang menyebabkan 

sekolompok menjadi miskin seperti masyarakat yang tinggal di 

daerah terpencil  akan sulit dijangkau oleh fasilitas kesejahteraan 

dan relative memiliki taraf hidup yang rendah. 

3. Teori Product Domestic Regional Bruto (PDRB) 

Menurut BPS, PDRB didefinisikan jumlah keseluruhan nilai barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB 

dilakukan untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi. PDRB dikatakan 

mengalami peningkatan apabila barang dan jasa meningkat dari tahun 

sebelumnya. 

Kuncoro (2004:231) mengatakan bahwa pendekatan pembangunan 

tradisional dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada 

peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, dan kota.  
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Menurut (Tarigan,2008:44) ada tiga pendekatan yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. 

1. Pendekatan produksi 

Dalam pendekatan produksi, product domestic regional bruto yaitu 

menghitung nilai tambah dari barang dan jasa oleh suatu kegiatan ekonomi 

dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan 

subsector atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan 

selisih antara nilai produksi dan nilai biaya yaitu bahan baku/penolong dari luar 

yang dipakai dalam proses produksi. 

2. Pendekatan pengeluaran  

Dalam pendekatan pendapatan ini yaitu menjumlahkan nilai akhir dari 

barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri yaitu dipakai pada sektor jasa 

digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang 

tidak mencari untung, pembentukan modal tetap bruto perubahan stok, ekspor 

neto, dan konsumsi pemerintah. 

3. Pendekatan pendapatan 

Pendekatan pengeluaran adalah nilai tambah dari kegiatan ekonomi 

dengan menjumlahkan faktor produksi yaitu, gaji, upah, surplus usaha, pajak 

tidak langsung neto. surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, dan 

keuntungan. 
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4. Teori upah minimum 

Sesuai undang-undang tenaga kerja No.133 Tahun 2000, Bab I pasal 1 

ayat 30) Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai 

dengan perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan 

tunjangan kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. 

Sukirno (2005:351) upah yaitu balas jasa pembayaran yang diberikan 

kepada buruh atau tenaga kerja atas jasa yang disediakan oleh para pengusaha 

dan jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti jasa yang meliputi syarat-

syarat tertentu. 

  Sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 standar upah minimum yang 

digunakan oleh para pelaku industry untuk memberikan upah kepada pekerja 

dalam lingkungan kerjanya.  

Upah minimum diperlukan untuk memeuhi kebutuhan pekerja yang 

berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan guna 

kehidupan yang layak. Upah minimum dapat mencegah terjadinya pekerja yang 

dieksploitsi terutama yang low skilled. Upah minimum untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Teruntuk 

kabupaten/kota adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pelaku 

industry untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh dalam 

lingkungan industry (peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 

Tanggal 29 Mei 1989) 
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C. Hubungan antar variable  

1. Hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut mirza (2012) kemiskinan memiliki hubungan negative 

terhadap  indeks pembangunan manusia yang artinya jika kemiskinan 

mengalami penurunan maka dipastikan kualitas sumber daya manusia 

mengalami peningkatan. Masyarakat yang berada dalam kemiskinan akan 

sulit mencapai titik kesejahteraan apabila dilihat dari dimensi pendapatan, 

pendidikan, dan kesehatan. 

2.  Hubungan product domestic regional bruto (PDRB) 

Menurut Setiawan dan Hakim (2013), product domestic regional 

bruto memiliki hubungan positif terhadap indeks pembangun manusia 

,yang artinya jika product domestic regional bruto mengalami peningkatan, 

maka kualitas sumber daya manusia akan mengalami peningkatan. Dalam 

hal ini PDRB sebagai pengawasan melalui anggaran pendapatan 

dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. 

3. hubungan upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia 

menurut pramisella (2015) upah minimum memiliki hubungan 

yang positif terhadap indeks pembangunan manusia. Jika upah mengalami 

peningkatan maka kualitas sumber daya juga akan meningkat. Upah 

merupakan balas jasa sangat menunjang guna untuk melangsungkan hidup 

seseorang baik individu maupun kelompok besar yang diterima harus dapat 

memenuhi kebutuhan untuk hidup layak. Jika upah yang diterima kecil atau 
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besar maka akan menentukan kebutuhan dasar. Jika upah kecil maka dapat 

dipastikan bahwa biaya pengeluaran kebutuhan sangat minim  juga, dan 

juga sebaliknya jika upah yang diterima besar maka pengeluaran kebutuhan 

dasar akan maksimal. 

 

D.  Kerangka pikir  

Mengenai permasalahan umum yang berkaitan dengan indeks pembangunan 

manusia oleh karena itu diperlukan penanganan terkait dengan permasalahan 

indeks pembangunan manusia tersebut. Melalui penelitian ini dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh kemiskinan, PDRB, dan upah minimum terhadap indeks 

pembangunan manusia di kab/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016. 

Kerangka pemikiran dari masalah yang ada yakni dapat digambarkan kerangka 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas yaitu pengaruh Kemiskinan, PDRB, 

dan Upah minimum merupakan suatu variable perubahan di masa yang akan 

datang menjadi lebih baik. Kemiskinan mempunyai pengaruh besar dalam 

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, Pada peningkatan PDRB dan upah 

minimum memberikan kontribusi dalam pembangunan untuk meningkatkan 

pembangunan manusia yang mempunyai berpengaruh besar dalam penurunan 

kemiskinan sedangkan PDRB secara tidak langusng merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia karna semakin tinggi PDRB 

maka akan semakin meningkat pula pembangunan manusia dan upah minimum 

merupakan indicator yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. IPM 

merupakan indicator strategis yang mayoritas digunakan untuk melihat program 

kinerja pembangunan ekonomi secara menyeluruh. 

Dari kerangka pikir diatas dapat disimpulkan bahwa variable X1 X2 X3  

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia  

D. Hipotesis  

Hipotesis digunakan sebagai alat dasar dalam mengambil keputusan 

terhadap rumusan masalah penelitian, anggapan dan asumsi dalam hipotesis 

berupa data, besar kemungkinan bisa tidak tepat, sehingga apabila digunakan 

sebagai dasar pembuatan atau pengambilan keputusan harus diuji dahulu 

menggunakan data hasil observasi (J.supranto,2009). 

Berdasarkan tujuan penelitian serta kerangka pikir terhadap rumusan 

masalah penelitian , maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :  
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H1 = Kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

H2 = PDRB berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

H3 = Upah minimum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

 


