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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Junaidi (2010) penelitian mengenai “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kemiskinan di Indonesia”. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan 

pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Inonesia. Variabel yang 

digunakan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Penilitian ini menggunakan 

model persamaan simultan (Simultaneous Equation Models) dengan metode 

persamaan tunggal (Limmited Information Methods) dan metode sistem (Full 

Information Methods). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 

melibatkan variabel lain yaitu angka melek huruf, lamanya sekolah, investasi, 

angka harapan hidup dan pengangguran. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berkorelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan Indonesia. Dengan nilai 

koef. (-0,958) berarti kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan 

kemiskinan sebesar 95,8 persen. Bila dilihat dari hasil pengujian t-statistic 

diperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai t-statistic (-3,863) lebih kecil dari t-

tabel (𝛼 5% = 1,645). 

Sedangkan untuk kemiskinan menunjukkan hasil berkorelasi negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan nilai koef. (-0,084) berarti penurunan 1 

persen kemiskinan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 
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spersen. Bila dilihat dari hasil pengujian t-statisic diperoleh bahwa variabel 

kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan nilai t-statistic (-2,484) lebih kecil dari t-tabel (𝛼 5% = 1,645).sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubunga dua arah yang kuat antara 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. 

Franciari (2010) penelitian mengenai “Analisis Hubungan Ipm, Kapasitas 

Fiskal, Dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus 38 

Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008 Dan 2010)” Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap 

kemiskinan di Indonesia serta menganalisis perbedaan perilaku IPM, kapasitas 

fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan pada tahun 2008 dan 2010. Variabel yang 

digunakan IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode 

Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan program Eviews 6 dan Uji 

kausalitas granger. Menggunakan data sekunder dengan 38 kabupaten/kota tahun 

2008 dan 2010.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian pada tahun 2008 dan 2010 IPM tidak 

signifikan mempengaruhi tinggi rendahnya kemiskinan. IPM tidak signifikan pada 

α = 5 persen dan α = 10 persen yaitu sebesar 0,4804, tetapi ada hubungan negatif 

antara IPM dan kemiskinan yaitu dengan koefisien sebesar -0,413884. Artinya 

semakin tinggi IPM, maka kemiskinan akan semakin rendah. 

Kapasitas fiskal mempunyai hubungan negatif sebesar -0,115854 dan 

signifikan pada α = 10 sebesar 0,0672. Artinya semakin tinggi kapasitas fiskal 
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suatu kabupaten/kota, maka semakin rendah kemiskinan yang terjadi di 

kabupaten/kota tersebut. 

Korupsi dan kemiskinan mempunyai hubungan negatif. Artinya, semakin 

korup suatu kabupaten/kota, maka tingkat kemiskinan kabupaten/kota tersebut 

akan semakin tinggi dengan nilai koefisien sebesar -0,150477. Variabel korupsi 

tidak signifikan terhadap tinggi rendahnya kemiskinan pada α = 5 persen dan α = 

10 persen yaitu sebesar 0,9428. 

Hasil berdasarkan uji Causalitas Ganger menunjukkan bahwa IPM dan 

kemiskinan tidak memiliki hubungan kausalitas dengan koefisien (0,4478 dan 

0,5724). Kapasitas fiskal berdampak terhadap kemiskinan dengan koefisien 

(0,0400), sedangkan kemiskinan tidak berdampak terhadap kapasitas fiskal 

dengan koefisien (0,6305) sehingga terjadi hubungan satu arah dengan 𝛼 = 5%. 

Kemiskinan mempengaruhi korupsi dengan koefisien (0,01465) tetapi korupsi 

tidak mempengaruhi kemiskinan dengan koefisien (0,24562 ) sehingga terjadi 

hubungan satu arah dengan 𝛼 = 5% 

Susanti (2013) mengenai “Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan IPM terhadap 

Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Data Panel”. Tujuan penelitian 

ini adalah menganalisis bagaimana dan seberapa besar PDRB, IPM, dan 

pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Variabel yang 

digunakan PDRB, IPM, pengangguran, dan kemiskinan 26 kabupaten/kota di 

Jawa Barat dengan periode tiga tahun. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi linier panel data dengan bantuan STATA. Menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS). 
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Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PDRB berpengaruh positif 

signifikan dengan nilai t-tabel (0,009) dengan 𝛼 = 5% dan koef. (0,224) berarti 

kenaikan 1 persen PDRB dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 22,4 persen. 

Untuk variabel pengangguran menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan 

nilai t-tabel (0,000) dengan 𝛼 = 5% dan koef. (0,498) berarti kenaikan 1 persen 

pengangguran dapat meningkatkan 49,8 persen kemiskinan. Sedangkan untuk 

variabel IPM menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan nilai t-tabel 

(0,000) dengan 𝛼 = 5% dan koef. (-11,975) berarti kenaikan IPM sebesar 1 

satuan dapat menurunkan kemiskinan sebesar 11.97 persen. 

Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan variabel dependen yaitu 

kemiskinan, dan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan korupsi 

dengan metode kausalitas Grangger dimana tidak hanya mencari pengaruh satu 

arah antara variabel tetapi juga mencari hubungan dua arah antar variabel. 

Sedangkan untuk perbedaan dengan penilitan yang diambil oleh peneliti saat 

ini adalah penelitian terdahulu masing-masing hanya melibatkan tiga variabel 

yaitu satu variabel dependen yang sama kemiskinan dan dua variabel independen 

yaitu pertumbuhan ekonomi dan korupsi. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan 

mengembangan variabel yang telah diteliti sebelumnya denganmenggunakan 4 

variabel yaitu 1 variabel dependen dan 2 variabel independen dengan menambah 1 

variabel yang belum pernah diteliti menggunakan kausalitas gangger yaitu indeks 

pembangunan manusia (IPM). Selain itu yang terlihat adanya perbedaan lokasi 

penelitian dan rentang waktu yang diteliti. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kemiskinan 

Menurut World Bank (2007) definisi kemiskinan adalah “The denial of 

choice and opportunities most basic for human development to lead a long 

healty, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem 

and the respect of other”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan 

bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat 

menikmati banyaknya pilihan dan kesempatan untuk pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, antara lain kesehatan, hidup layak, kebebasan, mempertahankan 

kehidupan yang bermartabat, dan rasa dihormati seperti orang lain.  

Menurut Todaro (2011:261), besarnya kemiskinan dapat diukur dengan 

dua konsep yaitu: (1) Apabila pengukurannya berdasarkan pada garis 

kemiskinan maka disebut kemiskinan absolut, yang mana kemiskinan absolut 

adalah seseorang yang memiliki derajat kemiskinan di bawah, sehingga tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya baik berupa makanan, pakaian, 

maupun tempat tinggal yang layak. (2) Apabila pengukurannya tidak 

menggunakan garis kemiskinan maka disebut kemiskinan relatif, konsep yang 

digunakan dalam kemiskinan relatif biasanya mengenai kesenjangan dalam 

pendistribusian pendapatan.  

Menurut Kuncoro (2000) kemiskinan adalah seseorang yang tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Masalah kebutuhan dasar berkaitan 

dengan pendapatan yang rendah, tempat tinggal yang tidak yak, pelayanan 

kesehatan yang buruk, dan pendidikan yang rendah sehingga kualitas sumber 
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daya manusia itu sendiri tidak berkualitas yang mendorong banyaknya 

pengangguran dan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. 

2. Penyebab Kemiskinan 

Menurut World Bank (2007) penyebab kemiskinan dapat dilihat dari 

faktor-faktor korelasi yang saling berkaitan yang memiliki kontribusi pada 

kemiskinan yang disebabkan oleh hubungan kausalitas (dua arah). Faktor 

korelasi meliputi: 

1. Pendidikan 

Pencapaian pendidikan yang semakin tinggi dapat memberi peluang 

yang lebih besar dalam bersaing di dunia kerja sehingga akan 

meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pencapaian pendidikan di 

wilayah tertentu akan menghasilkan pengurangan kemiskinan yang lebih 

besar dibandingan dengan pencapaian pendidikan yang rendah di wilayah 

lainnya, sebab wilayah yang lebih tinggi pendidikannya maka aktivitas 

ekonominya juga akan tinggi. 

2. Pekerjaan 

Masyarakat yang bekerja disektor pertanian memiliki tingkat 

konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. Kenyataan 

bahwa bekerja di sektor-sektor formal ataupun nonpertaniandapat 

memdorong pengurangan kemiskinan, maka perpindahan tenaga kerja ke 

sektor pertanian formal, atau kesektor nonpertanian formal maupun 

informal, akan membuka jalan keluar dari kemiskinan. 
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3. Gender 

Meskipun tingkat kemiskinan terlihat sedikit lebih rendah pada 

rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan, namun pada 

kenyataannya tidaklah demikian, rumah tangga yang dengan kepala 

keluarga laki-laki masih jauh lebih beruntung dengan menganggap 

karakteristik-karakteristik yang lain bersifat tetap kesenjangan gender ini 

terlihat lebih mencolok. Rumah tangga dengan kepala keluarga 

perempuan jauhlebih miskin, sebab cenderung lebih tinggi untuk 

mengalami goncangan konflik, masalah kesehatan dan rendahnya akses 

untuk mengatasi masalah sepertri risiko ekonomi. 

4. Pelayanan dan Infrastriktur 

Rendahnya akses fasilitas dan infrastruktur berkaitan langusng 

terhadap kemiskinan. Terdapat beberapa ukuran yang digunakan untuk 

melihat seberapa jauh pengaruh akses terhadap fasilitas dan infrastruktur. 

Dalam bidang infrastruktur misalnya adanya jalan beraspal yang 

berkualitas baik merupakan sarana penting bagi masyarakat pengguna 

jalan, selain itu juga dapat menjadi peluang tenaga kerja dan pasar bagi 

produk yang berperan dalam pembangunan jalan tersebut. Selain itu 

tingginya pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan sangat 

diperlukan dalam pengentasan kemiskinan. Sebagai pendorong 

peningkatan indeks pembangunan manusia yang berkualitas. Semakin 

tinggin IPM maka kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan semakin 

baik. 
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5. Lokasi Geografis 

Ketimpangan antar wilayah dapat dilihat melalui lokasi geografis 

disetiap daerah. Dimana perbandingan faktor geografis ini dilihat dari 

kemiskinan yang ada di pedesaan dan perkotaan. Pembandingan ini 

penting mengingat bahwa kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan 

namun juga banyak diperkotaan. Oleh karena itu tidak heran jika lokasi 

geografis juga berhubungan terhadap kemiskinan suatu daerah. 

Menurut Nurskhe, (dalam Indra .M. 2014) berpendapat bahwa “a poor 

country is a poor because it is poor”. Kemiskinan disebabkan oleh 

keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal sehingga 

menyebabkan produktivitas suatu negara rendah yang mendorong pendapatan 

negara tersebut juga rendah. Ketika pendapatan rendah maka investasi dan 

tabungan yang dimiliki juga rendah, hal tersebut akan kembali mendorong 

keterbelakangan ekonomi negara.  

Menurut sumber penyebab kemiskinan ada 2 yaitu: (1) kemiskinan 

kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sikap diri sendiri yang 

merasa dirinya tidak miskin seperti, memenuhi gaya hidup yang mewah dan 

budaya padal jika diukur dari garis kemiskinan pendapatan seseorang tersebut 

berada dibawah garis kemiskinan. (2) kemiskinan struktural disebabkan oleh 

ketimpangan yang tinggi antar masyarakat dari pendistribusian pembangunan 

terutama pada ukuran perekonomian yang tidak merata maupun kesempatan 

kerja. 
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3. Ukuran Kemiskinan 

   World Bank (2004) mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada 

pendapatan seseorang. Dimana apabila pendapatan seseorang kurang dari 

U$$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin. Dilihat dari definisi kemiskinan 

menurut World Bank terdapat tiga ukuran kemiskinan sebagi berikut: 

a) Indeks Angka Kemiskinan (poverty headcount index), ukuran ini 

digunakan jika hanya mengukur presentase penduduk yang berada di 

bawah garis kemiskinan. Dimana menganggap bahwa distribusi 

pendapatan di antara penduduk miskin bersifat homogen sehingga 

ukuran ini tidak dapat menunjukkan tingkat keparahan, serta tingkat 

pemerataan dari penduduk miskin itu sendiri dan hanya dapat 

menunjukkan miskin tidak miskin. 

b) Indeks Kesenjangan Kemiskinan (poverty gap index), ukuran ini 

digunakan untuk menghitung kekurangan pendapatan dari 

masyarakat dari garis kemiskinan. Dengan nilai nol (0) diberikan 

kepada mereka yang berada di atas garis kemiskinan. Angka tersebut 

tidak merubah status miskin, sama seperti headacount index 

meskipun memperoleh bantuan sehingga konsumsi bertambah tetapi 

masih berada dibawah garis kemiskinan maka tetap dikatakan 

miskin. 

c) Indeks Keparahan Kemiskinan (poverty severity index), ukuran ini 

dihitung dengan meguadratkan seberapa besar penurunan konsumsi 

per kapita terhadap garis kemiskinan. Dengan memberi nilai lebih 
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pada penduduk yang sangat miskin. Ketika pendapatan mereka sama 

berada dibawah garis kemiskinan namun masih bisa meberi bantuan 

kepada oang yang lebih miskin maka akan menurunkan angka 

kemiskinan. 

Terdapat ukuran kemiskinan menurut Foster-Greer-Thorbecker (FGT) 

yang dihitung dengan rumus: 

𝑃𝑎 =
1

𝑁
∑ (

𝑌𝑝 − 𝑌𝑖

𝑌𝑝
)

𝑎𝐻

𝑖=1

 

Keterangan: 

𝑎  : 0, 1, 2 

𝑌𝑎 : Ukuran kelas kemiskinan 

𝑌𝑝 : Garis Kemiskinan 

𝑌𝑖 : Pendapatan orang miskin ke-i 

𝐻 : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  

𝑁 : Jumlah penduduk. 

Dimana jika: 

𝑎 = 0, Headcount Index (𝑃0) 

𝑎 = 1, Poverty Gap Index (𝑃1)  

𝑎 = 2, Poverty Severty (𝑃2) 

Dari uaraian di atas kemiskinan dapat diartikan penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan, sehingga tidak 

memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sandang, pangan, kesehatan 

pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya untuk lebih sejahtera.  
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4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat mengurangi kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan 

mengurangi tingkat pengangguran melalui kebijakan perluasan kesempatan 

kerja dan meningkatkan investasi yang produktif di semua sektor ekonomi.  

Dalam teori Neo-Klasik menerangkan bahwa, pertumbuhan ekonomi 

bergantung pada pertambahan tersedianya faktor produksi seperti jumlah 

penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal disertai dengan kemajuan 

faktor teknologi. Secara grafik hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sadono Sukirno, 2007 

Gambar 2.1 Akumulasi Modal dan Pertumbuhan Ekonomi 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai pertambahan 

𝑘0𝑘1 = 𝑘1𝑘2  , tetapi pertambahan tersebut tidak berarti kenaikan pendapatan 

perkapita sama besarnya, yaitu kenaikan 𝑘0ke𝑘1 menyebabkan pendapatan 
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per kapita dari 𝑦0 menjadi 𝑦1. Sehingga walaupun 𝑘0𝑘1 = 𝑘1𝑘2 pertambahan 

𝑦0𝑦1 lebih besar dari𝑦1𝑦2.  

Kurva y = f(k) menggambarkan hubungan positif antara tingkat 

pertumbuhan ekonomi (pendapatan per kapita) dengah nilai stok modal. 

Keadaan ini menunjukkan dimana pendapatan per kapita adalah stok modal 

perkapita yaitu jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja. Semakin 

besar nilai stok modal di suatu negara maka semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari satu 

periode ke periode dilihat dari pendapatan per kapita. Sedangkan 

pertambahan pendapatan perkapitadari satu tahun ke tahun lainnya mengukur 

perkembangan taraf kesejahteraan masyarakat yang dicapai.  

Pembentukan modal dengan meningkatkan mesin, alat, dan dan 

perlengkapan tenaga kerja dapat menunjang ekonomi produksi dalam skala 

luas dan meningkatkan spesialisasi. Investasi bukan hanya bentuk fisik tetapi 

juga non fisik seperti investasi sumber daya manusia dalam bidang kesehatan 

dan pendidikan. Di mana adanya investasi pendidikan dapat meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia, dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan 

dan keterampilan seseorang. Sehingga perusahaan dapat memperkerjakan 

tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, hal tersebut dapat 

mendorong pemberian gaji/upah yang sangat tinggi.  

5. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi 

Sukirno (2004), Produk Domestik Regional Bruto merupakan tolak ukur 

utama dalam melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu 
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negara.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang 

dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu 

daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat 

menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber saya alam yang 

dimilikinya. Dalam pertumbuhan ekonomi juga terdapat cara mengukur 

tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam tahun tersebut, sebagai 

berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑡 =  
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 

Keterangan: 

t  = tahun sekarang 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡     = pertumbuhan tahun sekarang 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 = pertumbuhan tahun sebelumnya 

Menurut Todaro (dikuti dari Ravi Dwi W, 2010) sampai akhir tahun 

1960, cara terbaik untuk mengejar ketertinggalan ekonomi adalah dengan 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat 

melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. 

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Mirza (2012), pembangunan yang berkembang saat ini adalah 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang 

berkualitas di setiap negara. Tolak ukur kualitas hidup manusia adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM yang berkualitas adalah dengan 

meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. 
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Badan Pusat Statistika (2012), ukuran keberhasilan pembangunan 

manusia dapat dilihat melalui pencapaian besarnya nilai indeks pembangunan 

manusia di negara tersebut. IPM dapat dilihat melalui tiga komponen data 

yang dianggap dapat mendorong keberhasilan pembangunan manusia sebagai 

berikut: (1) angka harapan hidup yang menggambarkan keberhasilan dalam 

bidang kesehatan, (2) angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah 

menggambarkan keberhasilan dalam bidang pendidikan,  (3) kemampuan 

daya beli yang mana dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita sebagai 

gambaran keberhasilan dibidang pembangunan hidup yang layak. Terdapat 

empat kriteria Indeks Pembangunan Manusi (IPM) sebagai berikut: 

Sangat Tinggi : IPM ≥ 80 

Tinggi                       : 70 ≤ IPM < 80 

Sedang  : 60 ≤ IPM < 70 

Rendah  : IPM < 60 

Dari ketiga komponen dasar yang telah ditetapkan dalam keberhasilan 

indeks pembangunan manusia, maka dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝐼𝑃𝑀 =  
1

3
𝑥(𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3) 

Dimana : 

𝑋1 = Indeks Harapan Hidup 

𝑋2 = Indeks Kesehatan 

𝑋3 = Indeks Standar Hidup Layak 
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7. Korupsi 

World Bank (2010), korupsi merupakan penyalahgunaan kekuatan yang 

dimiliki seseorang dalam mengakses keuangan publik untuk kepentingan 

pribadi. Keuntungan tersebut bukan hanya digunakan secara individu, tetapi 

juga kelompok tertentu dalam masyarakat yaitu kepentingan politik, suku, 

pertemanan, atau bahkan hubungan keluarga itu sendiri. Berdasarkan 

pernyataan world bank menunjukkan bahwa korupsi banyak terjadi pada 

tingkat birokrasi daripada di sektor swasta.  

Lembaga Transparency Internasional (TI), korupsi merupakan perilaku 

dari pejabat publik baik politisi maupun negeri yang bertujuan untuk 

memperkaya diri dengan cara yang tidak wajar atau ilegal dengan 

menyalahgunakan kekuasan publik yang dimiliki. Korupsi sendiri terdiri dari 

penggelapan uang, nepotisme, penyuapan, pemerasan, dan penipuan. 

Indonesia memiliki ukuran dalam menganalisa korupsi yaitu melalui 

lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) meluncurkan Indeks 

Persepi Korupsi (IPK). IPK digunakan untuk melihat kualitas tata kelola 

pemerintah dalam segi ekonomi berdasarkan persepsi mereka disuatu daerah. 

Bada Pusat Statistika (BPS) Indonesia, melihat korupsi dengan 

mengelompokkan sesuai kasus yang terjadi. Terdapat beberapa jenis kasus 

yaitu penyelewengan APBD, penyelewengan proyek atau bantuan sosial, 

penyuapan, perpajakan, dan pengadaan lahan. Berdasarkan data Indonesia 

Corruption Watch (ICW) pada periode januari-desember 2017, terdapat 176 

kasus korupsi baik di pemerintahan pusat maupun daerah.  
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Menurut Blackburn et al. (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab 

pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan 

jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi 

digunakan sebagai oiling the wheel untuk birokasi, terkadang korupsi juga 

dapat bermanfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968; Lui, 1985). 

Sebaliknya, Tanzi (1998) mengklaim bahwa korupsi dapat menimbulkan 

biaya birokrasi yang besar. 

Eric, dkk pada studi kasusnya “Corruption and Poverty : a Review of 

Recent Literature” (2003) korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan untuk 

kepentingan pribadi. Korupsi secara politik untuk mendapat kekuasaan 

sedangkan secara ekonomi untuk memperoleh pendapatan yang lebih. 

Tika Widiastuti (dalam Paul Sinlaeloe, 2007) korupsi di Indonesia 

dianggap sebagai penyebab tingginya kemiskinan. Korupsi mengakibatkan 

anggaran yang disediakan untuk program pengentasan kemiskinan menjadi 

tidak efisien, banyak ketidakadilan, politik yang semakin memburuk karena 

rakyat sudah tidak mempercayai kinerja pemerintah, investasi perusahaan 

asing semakin menurun, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menjadi 

tidak represif. Hal ini menyebabkan kondisi negara semakin terpuruk dan 

kemiskinan semakin tinggi. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan 

Kuznet, dalam Ravi Wijayanto (2010) Pertumbuhan dan kemiskinan 

memiliki korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses 
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pembangunan kemiskinan cenderung meningkat, tetapi ketika berjalannya 

waktu pembangunan hingga pada saat mendekati akhir pembangunan 

kemiskinan cenderung mengalami penurunan.  

Sukirno (2000) pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari 

pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga harus memperhatikan 

pendistribusian pendapatannya apakah telah menyebar keseluruh lapisan 

masyarakat dan siapa yang telah menikmati hasilnya. Menurut penelitian 

Tisna (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan menggunaan 

indikato PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal itu disebabkan 

karena pada dasarnya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka 

pendapatan nasional juga mengalami peningkatan, sehingga pengeluaran 

pemerintah akan lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat, degan adanya 

masyarakat yang sejahtera maka kemiskinan akan mengalami penurunan. 

2. Hubungan IPM dan Kemiskinan 

Todaro (2000), tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu pembangunan 

manusia itu sendiri. Pembangunan manusia memiliki peran penting untuk 

negara dalam menyerap teknologi yang modern dan mengembangkan 

kapasitasnya sehingga pertumbuhan yang disertai dengan pembanggunan 

berkelanjutan dapat menurunkan kemiskinan.  

Rasidin K & Bonar M (2004), produktivitas yang rendah pada 

masyarakat miskin disebakan karena akses dalam bidang pendidikan sangat 

rendah, yang pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu komponen 

dalam mengukur indeks pembangunan manusia.  
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Purwayanti (2012) dalam penelitiannya mengatakan tingkat pendapatan 

dan indeks pembangunan manusia memiliki hubungan yang luas. Tetapi 

pendapatan yang tinggi tidak dapat langsung meningkatkan IPM. Sebab 

sumberdaya dari pertumbuhan ekonomi tidak bisa digunakan untuk 

memperbaiki komponen lain yang mendorong IPM meningkat. Tetapi kondisi 

tersebut dapat berubah jika pertumbuhan pendapatan  digunakan untuk 

membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan, selain itu manfaat dari 

pertumbuhan pendapatan harus dapat dirasakan langsung oleh penduduk 

miskin. Sebab hal yang mendasar adalah perbaikan dalam bidang pendidikan 

dan kesehatan yang menyebabkan IPM meningkat.  Karena bagi penduduk 

miskin aset pendidikan dan kesehatan akan membantu meningkatkan 

produktivitas mereka, sehingga otomatis pendapatn mereka akan meningkat 

dan akan terlepas dari jerat kemiskinan. 

3. Hubungan Korupsi dan Kemiskinan 

Korupsi menyebabkan kualitas pemerintah dalam mengelola 

perekonomian semakin lemah sehingga proses pembangunan ekonomi dan 

manusia jadi terhambat yang berakibat pada melemahnya pertumbuhan 

ekonomi dan mendorong kemiskinan semakin tinggi hal ini banyak terjadi 

terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Banyak pengusaha dan 

pelaku pemerintahan yang memanfaatkan kesempatan untuk maraup 

keuntungan yang besar dengan cara menyimpang. 

Chetwynd, dkk (2007), korupsi berdampak terhadap kemiskinan dengan 

dua hal yakni: (1) melalui ekonomi yang mana menyebabkan investasi 
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berkurang, kesenjangan pendapatan semakin tinggi, anggaran yang 

dikeluarkan untuk program pembangunan semakin tidak efisien. (2) melalui 

pemerintahan korupsi akan mengikis kualitas lembaga pemerintahan dalam 

memberikan pelayanan publik, akan mengalihkan investasi publik dalam 

proyek-proyek modal besar kepada kesejahteraan pribadi, meningkatkan 

tekanan anggaran pemerintah. Kedua hal tersebut akan menyebabkan kondisi 

kemiskinan suatu negara semakin memburuk. 

Hartiningsih, Korupsi yang Memiskinkan (Ed) 2011, korupsi tidak selalu 

menjadikan negara miskin, sebab korupsi bisa “tidur” jika dibarengi dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi korupsi akan berpengaruh secara 

langsung jika dilakukan pada program pemerintah yang tertuju pada bagian 

pengentasan kemiskinan. Korupsi akan menyebabkan ketimpangan sosial 

yang semakin tinggi, akan memicu banyaknya penganguran, sehingga 

kemiskinan semakin terbuka. 

D. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Program pengentasan kemiskinan masih menjadi tujuan utama pembangunan 

di Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah banyak, namun 

kemiskinan masih belum dapat terselesaikan. Sulitnya pengentasan kemiskinan, 

disebabkan oleh masalah penduduk miskin yang sangat kompleks. 

Kemiskinan dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi 

tidak disertai dengan pemerataan pendapatan, dimana kesenjangan antar daerah 

masih tinggi. Justru dengan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi mendorong 

adanya tata kelola yang tidak baik seperti mendorong adanya tindak korupsi yang 
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dilakukan oleh para petinggi negara. Meskipun indeks pembangunan yang tinggi 

tetapi lapangan pekerjaan masih tetap, banyak erusahaan melakukan produksi 

yang tinggi tetapi lebih banyak menggunakan padat modal daripada padat karya 

sehingga memicu banyaknya penganguran. karena dengan adanya korupsi akan 

menghambat pembangunan kususnya lapangan pekerjaan. Perusahaan melakukan 

produksi yang tinggi tetapi lebih banyak menggunakan padat modal daripada 

padat karya sehingga memicu banyaknya penganguran hal ini mengakibatkan 

kemiskinan semakin tinggi.  Tetapi apabila pertumbuhan ekonomi merata maka 

kesejahteraan yang baik akan dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga mereka 

akan keluar dari kehidupan miskinnya. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran 

teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang juga telah dijelaskan 

sebelumnya.  
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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E. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan hasil yang sifatnya sementara, hipotesis ini akan diuji 

kebenarannya dengan menggunakan data yang telah ada, sehingga hasil yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai masukan pemerintah daerah dalam 

menentukan kebijakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang 

dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah.  

Berdasarkan urain pada landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka 

pemikiran, peneliti akan menggunakan sebuah hipotesis sebagai pedoman, yakni 

memberikan dugaan sementara atau pendapatat sementara (hipotesis) yang 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan dengan menghubungkan varibel dependen 

dan independen yang sudah ditentukan. Maka hipotesis yang dibuat pada 

penelitian ini adalah: 

“Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan 

korupsi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2011-2017.” 


