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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penilitian kemiskinan dan ketimpangan pembangunan ekonomi telah 

dilakukan oleh Pipit Mandasari (2017)  yang berjudul Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. Dimana tujuan 

penetilian yaitu (1)Untuk mengetahui dan menganalisis besar pengaruh pertumbuhan 

ekonomi dan kemiskinan secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh. 

(2)Untuk mengetahui dan menganalisis besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan secara simultan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh. Dimana hasil 

analisis peneliti tersebut menyebutkan bahwa ketimpangan di Provinsi aceh pada 

tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu sebesar 22 persen. 

Kemudian pada tahun 2013 tingkat ketimpangan meningkat sebesar 4 persen, hal ini 

terjadi karena tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota 

Provinsi Aceh. Pada tahun 2014 ketimpangan menurun sebesar -4,91 persen. Tahun 

2015 tingkat ketimpangan kembali meningkat sebesar 3,32 persen, hal ini diakibatkan 

karena tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi dikabupaten kota di  

Provinsi Aceh. . Dimana hasil penelitian variabel kemiskinan tidak mempengaruhi 

variabel ketimpangan pembangunan diprovinsi Aceh, ketika kemiskinan meningkat 

sebesar -0,107 maka ketimpangan menurun sebesar -0,829 hal ini menunjukkan 
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dengan jenis bahwa meningkatnya kemiskinan tidak meningkatkan jumlah 

ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh. 

Ari Maulinta Ginting (2015) yang berjudul Pengaruh Ketimpangan 

Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2004-2013. 

Dimana tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perkembangan kemiskinan dan 

ketimpangan antarwilayah diindonesia serta pengaruh ketimpangan pembangunan 

antarwilayah terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan terjadi perlambatan penurunan angka dan penurunan tingkat 

kemiskinan sejalan dengan penurunan ketimpangan pembangunan. Berdasarkan hasil 

analisis regresi ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variable 

ketimpangan pembangunan terhadap tingkat kemiskinan. 

Evi Hartati (2015) yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jayapura. Tujuan dari 

penelititan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura. Hasil dari analisis ini adalah pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Jayapura. Hal ini disebabkan tidak meratanya hasil pembangunan. 

Wibowo (2012) yang berjudul Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia. Tujuan dari peneliti ini adalah mengetahui bagaimana 

keterkaitan antara Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia. Hasil dari analisis ini adalah selama priode 2006 sampai 2011 trend 
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kemiskinan menurun -1.1% pertahun. Pertumbuhan ekonomi meningkat 0.1% namun 

tingkat ketimpangan semakin lebar, terjadi trade off antara tingkat kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dimana pertumbuhan mengalami 

kenaikan, kemiskinan nurun, manun ketimpangan semakin melebar. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Arsyad (2016) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 

Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah 

kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau 

apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. 

 

Menurut Kuznets dalam Todaro (2003) Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 

kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan 

barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau 

penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai 

tuntutan keadaan yang ada. 

 

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, 

pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai 

dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana 

produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang 

didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut pandangan ekonom klasik, 
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Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, maupaun ekonom Neoklasik, 

Robert Solow dan Trover Swan, menyatakan pada dasarnya ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu :Jumlah penduduk, Jumlah stok barang 

modal, Luas tanah dan kekayaan alam, Tingkat teknologi yang digunakan. 

 Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang 

apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada sebelumnya Sedangkan 

menurut Schumpater, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi adalah 

proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (entrepreneur). 

Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi 

oleh para entrepreneur. 

Menurut Todaro dalam Arsyad (2016) ada tiga faktor utama dalam 

pertumbuhan ekonomi, yaitu : 

 

a) Akumulasi modal 

 

Akumulasi modal mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah 

(lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (human 

resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari 

pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali 

dengan tujuan untuk memperbesar output di masa depan. Investasi juga 

harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air 

bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas 
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ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia 

bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya 

dapat berdampak positif terhadap angka produksi. 

b) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja 

Pertumbuhan penduduk yang berhubungan dengan kenaikan jumlah 

angkatan kerja (labor force) secara tradisonal telah dianggap sebagai 

faktor yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin 

banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan 

semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar 

domestiknya. 

c) Kemajuan Teknologi 

 

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-

cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan 

tradisonal. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni: 1)Kemajuan 

teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai 

lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama. 

2)Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor saving) 

atau hemat modal (capital saving), yaitu tingkat output yang lebih tinggi 

bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama. 3) 

Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan 

teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang 

ada secara lebih produktif. 
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2. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 

suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan 

suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran 

PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi 

faktor-faktor produksi di daerah tersebut. 

Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam 

dua bentuk, yaitu: 

a) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, yaitu jumlah 

nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut 

harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan 

harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga 

konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang 

sebenarnya melalui PDRB riilnya. 

b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku yaitu jumlah 

nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu 

wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada 

barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi 
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sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa 

atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. 

 

  
             

     
x 100% 

G= Laju pertumbuhan ekonomi 

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun 

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya 

  

3. Ketimpangan Pembangunan (Indek Williansom) 

 Menurut (Hartono, 2008). Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan 

pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, 

karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan 

antar daerah. (Williamson, 1965, dalam Hartono, 2008). Ketimpangan yang paling 

lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan ,ada 

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah secara absolut maupun 

ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat 

menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Falsafah pembangunan 

ekonomi yang dianut pemerintah jelas tidak bermaksud membatasi arus modal 

(bahkan yang terbang ke luar negeri saja hampir tidak dibatasi). Arus modal 

mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai 

prospek return atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang 
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lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di 

daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan 

sarananya lebih lengkap yang mengakibatkan jumlah penduduk yang menganggur di 

Provinsi yang berkembang akan meningkat. 

Menurut Todaro (2004), Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya 

tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya 

ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha 

meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang 

sudah maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, 

adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin tingginya 

ketimpangan antar wilayah maka akan semakin terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga 

melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada 

umumnya dianggap tidaklah adil. 

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan 

indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan indeks 

ketimpangan Williamson. 

   
√               

 
 

Keterangan :  

Yi = PDRB per kapita daerah i  

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah  
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fi = Jumlah penduduk daerah i  

N = Jumlah penduduk seluruh daerah  

 

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati 

nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila 

mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang. 

4. Penyebab Ketimpangan  

  Beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya 

ketimpangan pembangunan wilayah tersebut (Sjafrizal, 2008), adalah : 

a) Faktor Geografis 

 Suatu wilayah atau daerah yang sangat luas akan terjadi variasi pada keadaan 

fisik alam berupa topografi, iklim, curah hujan, sumberdaya mineral dan variasi 

spasial lainnya. Apabila faktor-faktor lainnya baik dan ditunjang dengan kondisi 

geografis yang lebih baik dari daerah lain, maka wilayah tersebut akan berkembang 

lebih baik daripada daerah lain. 

b) Faktor Historis 

 Perkembangan masyarakat dalam suatu wilayah tergantung dari kegiatan atau 

budaya hidup yang telah dilakukan di masa lalu. Bentuk kelembagaan, budaya atau 

kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup penting 

terutama yang terkait dengan sistem intensif terhadap kapasitas kerja. 

c) Faktor Politis 
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 Tidak stabilnya suhu politik sangat mempengaruhi perkembangan dan 

pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu 

untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi suatu wilayah 

tidak akan berkembang. Bahkan pelarian modal keluar wilayah untuk diinvestasikan 

ke wilayah yang lebih stabil. 

d) Faktor Kebijakan 

 Terjadinya kesenjangan antar wilayah bisa diakibatkan oleh kebijakan 

pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sentralistik di beberapa sektor dan lebih 

menekankan pertumbuhan dan pembangunan pada daerah-daerah yang menjadi 

pusat-pusat pembangunan di wilayah tertentu menyebabkan kesenjangan yang luar 

biasa antar daerah. 

e) Faktor Administratif 

 Kesenjangan wilayah dapat terjadi karena adanya perbedaan kemampuan 

pengelola administrasi. Wilayah yang dikelola dengan administrasi yang baik 

cenderung lebih maju.  Sehingga dapat dikatakan wilayah yang ingin maju harus 

mempunyai administrator yang jujur, terpelajar, terlatih yang berarti sama dengan 

mempunyai sumberdaya manusia yang lebih baik. 

f) Faktor Sosial 

 Masyarakat dengan kepercayaan-kepercayaan yang primitif, kepercayaan 

tradisional dan nilai-nilai sosial yang rendah cenderung akan menghambat 

perkembangan ekonomi. Sebaliknya masyarakat maju memiliki institusi dan perilaku 

yang kondusif untuk berkembang. 
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g) Faktor Ekonomi 

 Beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah 

adalah perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti 

lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya akumulasi dari berbagai faktor ekonomi. Wilayah yang 

mempunyai faktor-faktor ekonomi yang baik, mendorong untuk menjadi daerah yang 

lebih maju, dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sedangkan daerah lainnya akan 

tertinggal. 

 

5. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses 

terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan 

(Renggapratiwi, 2009). 

 

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau 

sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang 

dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, 

kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin 

kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers dalam Suryawati (2005) 

mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima 
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dimensi, yaitu: 1) kemiskinan , 2) ketidakberdayaan, 3) kerentanan menghadapi 

situasi darurat 4) ketergantungan, dan 5) keterasingan  baik secara geografis maupun 

sosiologis. 

 

Menurut Kuncoro (2003) Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai 

“ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum”. Kebutuhan-

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, 

pendidikan, dan kesehatan. 

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam 

kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah 

dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang 

diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi 

rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air 

bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan 

kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. 

 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan 

kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan 

perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas 2004). 
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 Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, 

terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang atau negara ketiga, dimana 

masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat 

kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar 

belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar 

dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat 

multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang 

bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan 

akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset 

sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan 

informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambarkan dalam 

bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan 

yang kurang baik, serta rendahnya tingkat pendidikan. 

6. Penyebab Kemiskinan 

 

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan 

jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya 

ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan 

kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas 

sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya 

rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia 
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ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi 

atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga 

penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle 

of poverty). 

 

Menurut Todaro (2003) kemiskinan yang terjadi di negara–negara 

berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut : 

a) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, 

dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat. 

b) Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan 

pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang 

mengalami stagnasi. 

c) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata. 

d) Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah 

tekanan kemiskinan absolut. 

e) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi 

dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-

negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada 

di negara maju. 

f) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi 

kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai. 
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Kartasasmita dalam Rahmawati (2006) mengemukakan bahwa, kondisi 

kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, 

diantaranya yaitu : 

a) Rendahnya Taraf Pendidikan 

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan 

diri terbatas dan meyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. 

Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk 

mencari dan memanfaatkan peluang. 

b) Rendahnya Derajat Kesehatan 

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan 

fisik, daya pikir dan prakarsa. 

c) Terbatasnya Lapangan Kerja 

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga 

diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja 

atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan 

lingkaran kemiskinan. 

d) Kondisi Keterisolasian 

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan 

terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau 

oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati 

masyarakat lainnya. 
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Bappenas menguraikan indikator-indikator penyebab kemiskinan seperti: 

 

a) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang 

terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi 

bayi, anak balita dan ibu. 

b) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh 

kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan 

kesehatan dasar, kurangnya 

c) pemahaman terhadap prilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan 

reproduksi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan 

pengobatan yang mahal. 

d) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan 

oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya 

pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, 

tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak 

langsung. 

e) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan 

terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja 

terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran 

perempuan dan pembantu rumah tangga. 

f) Terbatasnya akses layanan kesehatan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang 

tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan dan pertanian lahan kering 
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kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat 

dan layak. 

g) Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air 

bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan 

menurunnya mutu sumber air. 

h) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin 

menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, 

serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. 

i) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta 

terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. 

j) Lemahnya jaminan rasa aman. Hal ini terkait dengan permasalahan yang 

terjadi di daerah konflik. 

k) Lemahnya partisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam 

perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik 

mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan 

yang melibatkan mereka. 

l) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan 

keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. 

 

7. Ukuran Kemiskinan 

Menurut BPS, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi 

berupa makanan yaitu 2100 per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang 
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dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah) dan 

konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional 

dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 

2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin dan perkiraan tingkat 

kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini 

sering disebut dengan garis kemiskinana. Penduduk yang memiliki pendapatan 

dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin. Secara sederhana dan 

umumnya ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : 

a) Kemiskinan Absolut 

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya 

berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan 

kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan 

tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik 

terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan 

hidup. 

b) Kemiskinan Relatif 

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibanndingkan 

dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, kemiskinan 

akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga 

konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. 
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c) Kemiskinan Kultural 

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau 

sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat 

kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau 

dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu 

pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. 

 

8. Hubungan Ketimpaangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan 

Miller (Arsyad, 2006) berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah 

mencapai tingakat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada 

dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh 

keadaan sekitarnya dari pada lingkungan orang yang bersangkutan. Kemiskinan 

relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang 

belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan 

ketimpangan distribusi pendapatan.  

  Kemiskinan dan ketimpangan pembanguanan layaknya satu unsur yang tak 

dapat dipisahkan. Kemiskinan ada diakibatkan karena adanya ketimpangan social 

dalam suatu wilayah. Dimana sebagian besar pendapatan suatu negara hanya dapat 

dinikmati oleh segelintir orang dan lainnya hanya mendapatkan porsi yang kecil atau 

malah tidak mendapatkannya. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan 

memiliki pengaruh yang negatif, yaitu di mana ketika tingkat kemiskinan meningkat 
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maka akan meningkatkan pula disparitas ekonomi yang akan terjadi. Ketimpangan 

sosial adalah masalah serius terutama di daerah berkembang, karena ketimpangan 

pembangunan adalah cikal bakal terbentuknya kemiskinan serta berbagai macam 

masalah sosial yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh 

karena itu pembangunan yang merata hendaknya harus segera terealisasikan sehingga 

tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. 

 Datt dan Ravvalin (1990) menekankan bahwa salah satu pengetasan 

kemiskinan disuatu daerah adalah dengan menghilangkan ketimpangan antarwilayah 

yang terjadi, karena ketimpangan tersebutlah yang pada akhirnya mendorong 

terciptanya kemiskinan. 

9. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan 

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet dalam Tambunan (2014) memiliki 

korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal 

menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati 

tahap akhir terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap kemiskinan. Selanjutnya menurut penelitian Tisna (2008) 

menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif terhadap kemiskinan. 
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Menurut Siregar (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya  ialah 

bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, 

pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di 

golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu 

dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor 

yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan peran 

pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi 

didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur. 

C. HIPOTESIS

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, maka hipotesis atau

dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Variable Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negativ dan signifikan terhadap

tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Variable Ketimpangan Pembangunan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

KEMISKINAN 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI 

KETIMPANGAN 

WILAYAH 


