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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut beberapa penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan 

jumlah penduduk dan pengangguran terbuka adalah sebagai berikut : 

Kurnia (2017) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, tingkat 

pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi DIY 

pada periode 2006 – 2013”.Dengan variable jumlah penduduk, tingkat 

pendidikan dan tingkat pengangguran. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data sekunder dan meode yang digunakan dalam 

penilitian ini adalah regresi data panel dengan alat analisis Random Effect 

Model dengan objek penelitian adalah 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable jumlah penduduk, 

tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara bersama – sama 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY dengan nilai 

Koefisien determinasi yang diperoleh sebas 82,10 persen. 

Zahra (2016) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran 

Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten”. Data yang 

digunakan dalam penelitian berupa Time Series  (tahun 2010-2013). Jenis 

data yang digunakan yakni data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik(BPS) Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode analisis regresi linier sederhana dan uji t dengan 

menggunakan alat bantu SPSS versi 16.0. Hasil uji-t dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa diperoleh t hitung > t table (7.534 > 1.697) dan
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signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05) maka H0 ditolak, jadi dapat disimpulkan 

bahwa pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

dan besar koefisien determinasi sebesar 65,4% terhadap kemiskinan di 

Provinsi Banten. 

John (2012) dengan judul “Poverty and youth Unemployment in 

Nigeria, 1987 – 2011”.Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa 

kontribusi pengangguran, pertanian dan jasa terhadap PDB serta 

pertumbuhan penduduk Negara memiliki dampak positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Nigeria. 

Jika dilihat dari penelitian terdahulu diatas maka dapat dilihat ada 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis 

lakukan.Perbedaan tersebut yakni terletak pada lokasi penelitian yakni pada 

penelitian terdahulu lokasi penelitian di Provinsi Banten, Provinsi DIY dan 

Negara Nigeria, sedangkan untuk lokasi penelitian yang penulis ambil 

adalah Kabupaten/kota di Bakorwil IV Provinsi Jawa Timur yang berada di 

Pulau Madura.Perbedaan pada tahun yang penulis ambil, yakni tahun pada 

penelitian terdahulu tahun 2006 – 2013 tetapi untuk tahun yang penulis 

ambil tahun 2002 – 2015, dan ada juga perbedaan yang lebih mendasar pula, 

yakni perbedaan pada variable yang penulis ambil yakni penulis hanya 

menggunakan variable jumlah penduduk, pengangguran terbuka dan 

kemiskinan saja. 
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B. Landasan Teori 

1. Badan Koordinasi Wilayah 

 Badan koordinasi wilayah yang dimaksud adalah Badan Koordinasi 

Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Tugas 

bakorwil berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 

Tahun 2016 yaitu untuk meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di kabupaten/kota, 

serta melaksanakan pendalian yang lebih intensif sebagai akibat adanya 

pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 Badan koordinasi wilayah Pemrintahan dan Pembangunan Provinsi 

Jawa Timur dibagi menjadi 5 Bakorwil yang meliputi : 

a. Bakorwil I pusat pemerintahan berada di Kota Madiun 

b. Bakorwil II pusat pemerintahan berada di Kabupaten Bojonegoro 

c. Bakorwil III pusat pemerintahan berada di Kota Malang 

d. Bakorwil IV pusat pemerintahan berada di Kabupaten Pamekasan, dan 

e. Bakorwil V pusat pemerintahan berada di Kabupaten Jember 

2. Kemiskinan 

a. Definisi Kemiskinan 

 Definisi dan konsep mengenai kemiskinan sangatlah 

beragam.Kemiskinan merupakan masalah yang hampir dialami oleh 

seluruh Negara didunia.Secara umum kemiskinan dapat diartikan 
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sebagai ketidakmampuan sesorang untuk memenuhi kebutuhan dasar 

standar atas setiap aspek kehidupan. 

 Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

dapat didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok yang 

tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut 

yaitu : 

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan 

2. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan 

3. Rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan 

4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social-politik 

 Menurut Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) 

kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan 

ini dihitung menggunakan Headcount Index, yaitu persentase penduduk 

miskin terhadap total penduduk.Jadi, dalam pendekatan ini kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. 

b. Penyebab Kemiskinan 

 Menurut beberapa para tokoh pakar ekonomi, penjelasan 

mengenai penyebab kemiskinan sangatlah beragam.Permasalahan 
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kemiskinan di suatu Negara tersebut disebabkan karena kondisi 

penduduk yang selalu bergantung pada sector pertanian, tetapi metode 

produksi di sector pertanian tersebut masih menggunakan metode 

produksi yang tradisional.Hal ini yang menyebabkan ketertinggalan 

penduduk karena teknologi yang kurang mendukung. 

 Menurut Sharp, et.al (1995: 173-191) identifikasi dari penyebab 

kemiskinan yang diukur dari sisi ekonomi ada 3 macam yakni : 

1) Terjadinya ketimpangan pendapatan yang disebabkan karena 

perbedaan kepemilikan sumber daya 

2) Sumber daya manusia yang rendah 

3) Ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan produktivitas semakin 

rendah 

c. Ukuran Kemiskinan 

 Definisi dari kemiskinan sangatlah beragam yang memiliki 

pengertian luas dan tidak mudah dalam mengukur kemiskinan. Menurut 

Peta Tematik Profil Kemiskinan Jawa Timur, kemiskinan dapat dibagi 

menjadi dua yaitu berdasarkan penyebabnya dan secara konseptual. 

(BPS,2014). 

 Berdasarkan penyebabnya kemiskinan juga dapat dibagi lagi 

menjadi dua bagian yaitu :  
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1) Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan yang dipengaruhi karena kondisi dari factor adat atau 

budaya setempat yang dapat menyebabkan sekelompok masyarakat 

tersebut tetap menjadi miskin. 

2) Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan yang disebabkan karena adanya ketidak mampuan 

sesorang karena disebabkan oleh system tatanan masyarakat yang 

tidak adil sehingga dapat menyebabkan masyarakat tersebut tidak 

bisa terbebas dan berkembang dari permasalahan kemiskinan. 

Selain kemiskinan kultural dan kemiskinan structural, kemiskinan 

secara konseptual juga dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : 

1) Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut terjadi apabila suatu masyarakat tersebut tidak 

mampu mencukupi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian 

untuk kelangsungan hidupnya.Atau dapat dikatakan sebagai standar 

hidup minimum seseorang. 

2) Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan Relatif timbul karena akibat dari ketidakmerataan 

kebijakan pembangunan di seluruh masyarakat yang dapat 

menyebabkan kondisi pendapatan menjadi menimpang.Atau bisa 

juga dikarenakan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang 

yang bersangkutan. 
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d. Alternatif Solusi Kemiskinan

Menurut kutipan dari buku Mudrajad Kuncoro, berbagai model untuk 

mengurangi kemiskinan melalui mobilisasi perekonomian di pedesaan 

yaitu : 

1) Mobilisasi tenaga kerja yang belum didayagunakan dalam rumah

tangga petani kecil 

2) Transfer sumber daya yang hanya dititikberatkan dari petani ke

industry melalui mekanisme pasar 

3) Pesatnya pertumbuhan sector pertanian yang diimbangi dengan

kemajuan teknologi, maka memungkinkan sector pertanian akan 

menjadi sector yang memimpin. 

3. Penduduk

a. Definisi Penduduk

Kependudukan atau sering disebut dengan Demografi berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti demos adalah rakyat atau penduduk dan 

grafein yang artinya menulis. Jadi Demografi adalah tulisan-tulisan atau 

karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk.Istilah demografi 

ini pertama kali dipakai oleh Achille Guillard dalam karangannya yang 

berjdul Elements de Statisque Humaine on Demographic Compares 

pada tahun 1885. 

Menurut Hauser dan Duncan (1959) juga mendefinisikan 

demografi yang artinya mempelajari jumlah, persebaran, territorial dan 

komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab 
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perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, 

migrasi dan perubahan status. 

Menurut pendapat Meier yang dikutip dari buku Mudrajad 

Kuncoro, 1997, bahwa salah satu dampak dari laju pertumbuhan 

penduduk yang tinggi bukan hanya berdampak burk terhadap suplay 

bahan pangan,  melainkan juga dapat mengakibatkan suatu kendala bagi 

pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia. 

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2017) menjelaskan 

bahwa “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah 

geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau 

mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk 

menetap”. 

Menurut Teori Maltus pada Tesis yang paling mendasar adalah 

bahwa jumlah “penduduk cendrung meningkat lebih cepat dari 

persediaan bahan makanan”.Sebuah isyu yang sebenarnya juga pernah 

dikemukakan oleh ahli yang lain seperti Adam Smith dan Benjamin 

Franklin. Dari tesisnya dapat disimpulkan bahwa Penduduk tumbuh 

bagaikan deret ukur dan persediaan hitung. Akibatnya sumberdaya 

bumi tidak mampu mengimbangi kebutuhan manusia yang terus 

bertambah dengan cepat.Hal itulah yang menimbulkan kemiskinan dan 

kesengsaraan 

Selanjutnya Dalam buku Principle Of Political Economy and 

Taxation (1817), Ricardo membahas masalah pembagian Pendapatan 
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antara ketiga golongan Besar : Kaum pekerja dan Petani (Upah), Para 

Pengusaha (Bunga dan Laba) dan para Tuan Tanah (Sewa).  

 Dalam teori sewa tanah, Ricardo menyimpulkan bahwa 

redistribusi pendapatan pada akhirnya akan berpihak pada pemilik 

tanah. Hal tersebutlah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi 

mengalami perlambatan. 

 Menurut Smith, penduduk meningkat apabila tingkat upah yang 

berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah subsistensi, yaitu tingkat 

upah yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk 

hidup. Jika tingkat upah lebih tinggi dari pada tingkat upah subsistensi 

maka banyak penduduk melaksanakanperkawinan relatif muda 

sehingga jumlah kelahiran meningkat dan akhirnya jumlah penduduk 

bertambah. Apabila permintaan tenaga kerja lebih tinggi dari 

penawaran tenaga kerja (jumlah penduduk) maka tingkat upah akan 

tinggi. Dan sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja lebih rendah dari 

penawaran tenaga kerja maka tingkat upah akan rendah.  

3. Pengangguran 

a. Pengertian Pengangguran 

 Menurut Sukirno (2002 : 14) definisi dari pengangguran adalah 

kondisi yang dialami oleh sesorang atau penduduk yang termasuk 

dalam golongan angkatan kerja yang berharap akan pekerjaan yang 

layak tetapi belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Permasalahan pengangguran pada era sekarang sangatlah menjadi 
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permasalahan yang fenomenal dalam perekonomian yang disebabkan 

karena produktivitas yang rendah maka otomatis akan mengalami 

kekurangan pendapatan yang menyebabkan timbulnya kemiskinan.  

 Seiring berjalannya waktu, pengangguran cenderunng mengalami 

peningkatan. Permasalahan ini sangat menjadi tantangan bagi 

pemerintah Indonesia khususnya Jawa Timur untuk mengangkat dan 

memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang 

cenderung meningkat yang nantinya akan mempengaruhi indikator 

pembangunan suatu daerah.  

 Di era zaman sekarang ini perdagangan bebas dibuka bebas untuk 

perdagangan antar luar negri yang dapat menyebabkan persaingan 

tenaga kerja menjadi ketat dan nantinya akan mempermudah penawaran 

akan tenaga kerja asing oleh pemerintah setempat yang memiliki 

kualitas baik yang masuk dalam negeri. 

b. Akibat Buruk Pengangguran 

 Tingkat pendapatan merupakan salah satu factor penentu 

kemakmuran suatu masyarakat.Tingkat penggunaan tenaga kerja dapat 

menyebabkan masyarakat memiliki pendapatan yang maksimum.Dan 

begitu pula sebaliknya apabila pendapatan masyarakat berkurang, maka 

otomatis tingkat kemakmuran masyarakat juga menurun. 

 Jika dilihat dari permasalahan yang timbul, pengangguran 

memiliki beberapa akibat buruk. Adapun akibat buruk tersebut yaitu : 

1) Tingkat kemakmuran yang rendah 
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2) Tidak adanya pendapatan yang diperoleh baik pendapatn individu 

atau pendapatan pajak pemerintah 

3) Masyarakat akan kehilangan ketrampilan atau skill yang dimiliki 

4) Kondisi social dan politik yang tidak stabil 

5) Taraf kesehatan keluarga akan terganggu 

6) Dapat menimbulkan efek psikologis bagi penganggur dan keluarga 

c. Jenis Pengangguran 

  Sukirno (2008: 328 – 331) mengemukakan bahwa pengangguran 

dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan factor yang 

menimbulkannya, tiga jenis pengangguran tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1) Pengangguran Konjungtur 

Menurut sukirno penyebab pengangguran konjungtur disebabkan 

akibat perubahan tingkat perekonomian.Yang nantinya ahanya 

diatasi dengan menyediakan kesempatan kerja dan pertambahan 

tenaga kerja. 

2) Pegangguran Structural 

Pengangguran ini dapat disebabkan karena perkembangan ekonomi 

yang dapat menyebabkan perubahan pada struktur kegiatan ekonomi. 

3) Pengangguran Normal 

Yaitu Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak 

dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang 
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lebih baik. Tingkat peggunaan tenaga kerja penuh yang tidak 

melebihi 4 persen. 

Sedangkan bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya 

dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Pengangguran Musiman 

adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi 

kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang 

menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim 

durian, dan sebagainya. 

2) Pengangguran Terbuka 

Merupakan pengangguran yang terjadi karena pertambahan 

lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja. 

3) Pengangguran Tersembunyi 

Adalah pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam 

suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya 

diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien. 

4) Setengah Menganggur 

yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya 

dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari). Disebut 

Underemployment. 
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1. Pengaruh Variable Independen Terhadap Variable Dependen 

a. Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan 

 Menurut Maier (di kutip dari Mudrajad Kuncoro,1997), jumlah 

pendudukdalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan 

permasalahan mendasar Karena pertumbuhan penduduk yang tidak 

terkendali dapat mengakibatkan tidaktercapainya tujuan pembangunan 

ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat yang dapat menekan angka 

kemiskinan. 

 Menurut Todaro (2000) bahwa besarnya jumlah penduduk 

berpengaruhpositif terhadap kemiskinan. Hal itu dibuktikan dalam 

perhitungan indek FosterGreer Thorbecke (FGT), yang mana apabila 

jumlah penduduk bertambah makakemiskinan juga akan semakin 

meningkat. 

b. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

 Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran 

adalahmengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya 

mengurangi tingkatkemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin 

turunnya kesejahteraanmasyarakat karena menganggur tentunya akan 

meningkatkan peluang merekaterjebak dalam kemiskinan karena tidak 

memiliki pendapatan. Apabilapengangguran di suatu negara sangat 

buruk, kekacauan politik dan sosial selaluberlaku dan menimbulkan 

efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat danprospek 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 
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C. Perumusan Hipotesis 

Dalam penelitian ini Jumlah penduduk dan pengangguran dijadikan 

variabel-variabel bebas yang secara parsial diduga mempengaruhi jumlah 

penduduk miskin Kabupaten/Kota di Bakorwil IV Provinsi Jawa Timur.dari 

hasil uraian diatas, maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran yang 

menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dengan variabel-variabel 

yang mempengaruhi dapat digambarkan sebagai berikut: 

Sumber : data diolah,2018 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

menjadi objek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara 

empiris tingkat kebenarannya dengan menggunakan data-data yang 

berhubungan. Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian yang relevan 

dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diperoleh dari penelitian 

ini adalah : 

“Diduga variable jumlah penduduk dan pengangguran terbukadi 

kab/kota Bakorwil IV Provinsi Jawa Timur berpengaruh terhadap 

kemiskinan di kab/kota Bakorwil IV Provinsi Jawa Timur” 

Jumlah Penduduk 

(X1) 
Kemiskinan 

(Y) 

Pengangguran 

Terbuka 

(X2) 




