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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu

Ningrum (2017) penelitian mengenai analisis pengaruh tingkat

pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum 

terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. Tujuan dari 

penelitian ini  adalah agar mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, 

indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk 

miskin. Menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan 

menggunakan program Eviews 6. 

Nilai koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,073014, 

nilai probailitas sebesar 0,0018 dan bertanda positif signifikan. Dalam setiap 

kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% dapat meningkatkan jumlah 

penduduk miskin sebesar 0,073014%. Nilai koefisien variabel indeks 

pembangunan manusia sebesar -0,865177 nilai probailitas sebesar 0,0000 dan 

bertanda negatif signifikan. Apabila indeks pembangunan manusia meningkat 

sebesar 1%  maka dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 

0,865177%. Nilai koefisien variabel upah minimum sebesar 1.33E-06 nilai 

probailitas sebesar 0,0000 dan bertanda positif signifikan. Apabila upah minimum 

meningkat sebesar 1 juta rupiah maka dapat meningkatkan jumlah penduduk 

miskin sebesar 1.33E-06 juta rupiah.  Koefisien determinasi R2 sebesar 99%, 

sedangkan 1% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model
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Wiguna (2013) penelitian mengenai analisis pengaruh PDRB, pendidikan, 

dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-

2010. Tujuan dari penelitian ini  yaitu agar mengetahui pengaruh PDRB, 

pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan. Menggunakan data panel 

dengan model fixed effect dan software E-Views 6. Data diperoleh dari Bada 

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. 

Nilai koefisien variabel PDRB sebesar -0,09007, nilai probailitas sebesar 

0,0000 dan bertanda negatif signifikan. Dalam setiap kenaikan PDRB  sebesar 1% 

dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,09007%.Nilai koefisien 

variabel pendidikan sebesar -0,016232, nilai probailitas sebesar 0,0000 dan 

bertanda negatif signifikan. Dalam setiap kenaikan pendidikan  sebesar 1% dapat 

menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,016232%. Nilai koefisien 

variabel pengangguran sebesar 1,612221, nilai probailitas sebesar 0,0000 dan 

bertanda positif signifikan. Dalam setiap kenaikan pengangguran  sebesar 1% 

dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,612221%. Koefisien 

determinasi R2 sebesar 99%, sedangkan 1% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar model. 

Widyasworo (2014) penelitian mengenai pengaruh pendidikan, kesehatan, 

dan angkatan kerja wanita terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik (studi kasus 

tahun 2008-2012). Tujuan penelitian ini agar mengetahui pengaruh masing-

masing variabel pendidikan, angkatan kerja wanita terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan data 

sekunder Kabupaten Gresik tahun 2008-2012.  
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Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Besar 

perubahan satu nilai dalam variabel tingkat pendidikan mengurangi tingkat 

kemiskinan sebesar 0,872. Nilai signifikansi uji t sebesar 0,004 yang kurang dari 

0,05. Apabila tingkat pendidikan mengalami peningkatan, maka tingkat 

kemiskinan akan menurun atau berkurang.  

Tingkat kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal itu 

menandakan jika tingkat kesehatan masyarakat yang tergolong miskin semakin 

membaik, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Besar perubahan satu nilai 

dalam variabel tingkat kesehatan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,108. 

Nilai signifikansi uji t sebesar 0,058 yang lebih dari 0,05 namun cukup 

berpengaruh. Apabila tingkat kesehatan mengalami peningkatan, maka tingkat 

kemiskinan akan menurun atau berkurang. Di kabupaten gresik terkenal sebagai 

daerah industri dengan tingkat kesehatan yang masih rawan. Di kabupaten Gresik 

terkenal dengan daerah industri.Dengan adanya industri dapat menyebabkan 

penemaran udara yang menjadi pemicu menurunnya tingkat kesehatan penduduk 

disekitar industri.   

Partisipasi angkatan kerja wanita berpengaruh negatif. Semakin tinggi 

partisipasi angkatan kerja wanita maka pendapatan rumah tangga yang tergolong 

miskin akan semakin meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar yang 

perlahan mengurangi kemiskinan. Besar perubahan apabila perubahan satu nilai 

pada Partisipasi Angkatan Kerja Wanita merupakan pengurangan sebesar 0,955 

pada Tingkat Kemiskinan. Dengan nilai signifikansi uji t yang kurang dari 0,05 

yaitu 0,003. 
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B.   Teori dan Kajian Pustaka  

1. Kemiskinan  

a. Pengertian Kemiskinan 

 Menurut World Bank (2007), kemiskinan merupakan keadaan 

dimana seseorang tidak dapat merasakan pilihan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari serta tidak dapat memenuhi aspek kemiskinan 

seperti pemenuhan konsumsi, rendahnya tingkat pendidikan, fasilitas 

kesehatan maupun infrastuktur. 

 Menurut Arsyad (1992:190) kemiskinan muncul akibat 

masyarakat tidak dapat menggunakan sumber pendapatan yang 

tersedia bagi masyarakat. Menurut Andre Bayo Ala (1981) dalam 

Arsyad (1992:188) kemiskinan merupakan multidimensional. Artinya, 

manusia memiliki kebutuhan yang bervariasi begitu pula kemiskinan 

memiliki beberapa aspek. Aspek kebijakan umum, mencakup aspek 

primer berupa miskin modal, organisasi yang berkaitan dengan sosial 

politik, pengetahuan, dan kemampuan. Sedangkan dari aspek sekunder 

meliputi kurangnya hubungan antar individu dengan kelompok, 

sumber pendapatan, dan pengetahuan. Ukuran kemiskinan tersebut 

dilihat dari faktor gizi yang masih kurang, air, perumahan yang sehat, 

perawatan kesehatan masih kurang memadai, dan rendahnya tingkat 

pendidikan.  

b. Ukuran Kemiskinan 

  Menurut World Bank (2007), garis kemiskinan diukur dari 

pendapatan masyarakat yang penghasilannya berada per hari dibawah 
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U$$ 1. Berdasarkan penjelasan kemiskinan menurut World Bank 

memiliki tiga ukuran kemiskinan yaitu: 

1) Indeks Angka Kemiskinan (poverty headcount index, P0) 

merupakan jumlah penduduk dengan tingkat konsumsinya 

di bawah garis yang tergolong miskin yang sering disebut 

angka insiden kemiskinan (poverty incidence). Ukuran 

kemiskinan ini tidak ada perubahan walaupun penduduk 

miskin menjadi lebih sejahtera atau lebih miskin, 

sepanjang seseorang tetap berada di bawah 

garisikemiskinan.  

2) Indeks Kesenjangan Kemiskinan (poverty gap index,P1) 

merupakan penyusutan dalam konsumsi terhadap garis 

kemiskinan penduduk secara keseluruhan. Penduduk yang 

tingkat kemiskinannya berada di atas garis kemiskinan 

diberi nilai 0 (nol) tetapi nilai tersebut tidak dapat 

mengubah status miskin walaupun telah mendapatkan 

bantuan dan tetap berada di bawah garis kemiskinan 

sehingga masih dikatakan miskin.  

3) Indeks Keparahan Kemiskinan (poverty severity index,P2) 

merupakan ukuran yang dihitung dari menguadratkan 

penurunan konsumsi perkapita terhadap garis kemiskinan. 

Apabila penduduk miskin membantu sesama penduduk 

miskin maka akan mengurangi kemiskinan.  
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Menurut BPS, ukuran kemiskinan dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑃2 =
1

𝑛
∑ 𝑖 (

𝑧 − 𝑦

𝑧
)

2
𝑞

𝑖=1

 

Dimana: 

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan (poverty severity index,P2) 

z = Garis Kemiskinan 

yi = Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di bawah garis 

     kemiskinan 

q = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 

n = Jumlah penduduk 

Menurut Arsyad (1992:190), ukuran kemiskinan dibagi menjadi 

2, yaitu:  

1) Kemiskinan Absolut  

 Kemiskinan yang dilihat dari tingkat pendapatan dan 

kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi dalam kebutuhan pokok 

maupun kebutuhan dasar yang minimum. Terdapat dua unsur 

kebutuhan dasar yaitu: pertama, kebutuhan yang mencakup 

tuntutan minimum seperti makanan yang tercukupi, tempat 

tinggal, pakaian dan peralatan rumah tangga. Kedua, kebutuhan 

pelayanan sosial diberikan oleh dan untuk masyarakat berupa air 

minum yang bersih, pendidikan, dan kultural. Apabila 

pendapatan tidak dapat tercapai maka orang dapat dikatakan 

miskin. 
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2) Kemiskinan Relatif  

 Kemiskinan terjadi akibat ketimpangan sosial. Dimana 

pendapatan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar yang 

minimum, tetapi masih rendah dibandingkan dengan keadaan 

masyarakat di sekitarnya dan orang tersebut masih dikatakan 

miskin. Kemiskinan ini terjadi karena ditentukan dari keadaan 

sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan. 

c. Garis Kemiskinan  

 Menurut Kuncoro (1997:103) garis kemiskinan menurut 

konsumsi sebagai berikut:  

1) Pembayaran yang digunakan untuk membeli keperluan 

gizi serta kebutuhan dasar;  

2) Keperluan lain seperti biaya partisipasi dalam kebutuhan 

sehari-hari. 

d. Faktor penyebab kemiskinan  

Menurut World Bank (2007) penyebab kemiskinan disebabkan 

faktor korelasi yang terdiri dari: 

1) Pendidikan  

 Tingkat pendidikan yang semakin tinggi berhubungan 

dengan konsumsi rumah tangga yang juga tinggi. Setiap ada 

peningkatan pendidikan di suatu wilayah maka daerah yang 

tingkat pendidikannya tinggi akan berpengaruh besar dalam 

mengentas kemiskinan dibandingkan daerah yang tingkat 
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pendidikannya tergolong rendah, selain itu juga mempengaruhi 

kegiatan ekonomi di suatu daerah 

2) Pekerjaan 

 Pekerjaan yang terdiri dari sektor formal dan sektor non 

formal. Apabila terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor 

formal ke sektor non formal ataupun sebaliknya secara 

keseluruhan dapat mengurangi kemiskinan di suatu daerah.  

3) Gender 

 Tingkat kemiskinan di suatu daerah yang 

perekonomiannya masih rendah dapat mengurangi kesejahteraan 

dalam keluarga. Khususnya perempuan apabila menjadi kepala 

keluarga. Sedangkan rumah tangga yang dipimpin seorang laki-

laki tingkat kemiskinannya rendah dengan pengeluaran yang 

tinggi dibandingan dengan rumah tangga yang dipimpin 

perempuan karena memiliki akibat yang besar seperti 

ketidakmampuan dalam menghadapi konflik, masalah dari segi 

kesehatan, dan kerugian ekonomi.  

4) Pelayanan dan Infrastruktur  

 Terdapat akses yang rendah dalam fasilitas maupun 

infrastruktur yang berhubungan langsung dengan tingkat 

kemiskinan. Dalam bidang kesehatan maupun pendidikan  

dibutuhkan dalam mengentas kemiskinan. Sebagai pendorong 

peningkatan indeks pembangunan manusia yang berkualitas. 
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Semakin tinggi indeks pembangunan manusia di setiap daerah 

dan di setiap bidang makan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

5) Lokasi Geografis  

 Lokasi geografis di setiap daerah sebagai penentu 

ketidakmerataan antar wilayah. Dapat dilihat dan dibandingan 

dari daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Kemiskinan 

terjadi tidak hanya di daerah pedesaan tetapi juga di daerah 

perkotaan.  

2. Pendidikan  

 Menurut Sukirno (1985:195) Kecakapan masyarakat untuk 

mempersiapkan dan melakukan pembangunan antara lain tingkat pendidikan 

masyarakat. Setiap masyarakat memiliki cara untuk meningkatkan 

kemampuan dan menciptakan pembangunan ekonomi dengan mempertinggi 

tingkat pendidikan.  

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan merupakan usaha untuk 

mengerti dan mewujudkan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki seperti keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasanm akhlak mulia, dan ketrampilan 

yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Jalur 

pendidikan yaitu:  
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a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terdiri atas 

pendidikan dasar, menengah dan tinggi.jenjang pendidikan 

formal:  

1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan 

dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah 

tsanawiyah (MTs). 

2) Pendidikan menengah, adalah lanjutan dari pendidikan 

sekolah dasar. Pendidikan menengah terdiri dari 

pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah 

kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK). 

3) Pendidikan tinggi, adalah lanjutan dari pendidikan  jenjang 

pendidikan menengah yang mencakup pendidikan 

diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang 

diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi 

seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan 

universitas.  

b. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan selain 

pendidikan formal yang dilakukan secara tersusun dan bertahap. 
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Dilakukan untuk masyarakat yang membutuhkan pendidikan 

yang bermanfaat sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap 

dari pendidikan formal untuk mendukung pendidikan hingga 

usia dini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan dan pendidikan 

keaksaraan. 

c. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan dengan 

kegiatan belajar secara mandiri untuk keluarga dan lingkungan. 

3. Pengangguran 

Menurut Mankiw (2006:133), tingkat pengangguran (unemployment 

rate) adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja  

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 𝑥 100 

Menurut Sukirno (2004:328) jenis  pengangguran berdasrakan 

penyebabnya, yaitu:   

a. Pengangguran Normal atau Friksional  

Penganggur yang bukan berarti tidak mendapatkan pekerjaan 

tetapi mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam perekonomian 

pengangguran tersebut dapat dikatakan pekerjaan mudah diperoleh. 

Sebaliknya pengusaha kesulitan mendapatkan pekerja. Sehingga 

pengusaha menawarkan gaji yang tinggi, ini yang menyebabkan 

pekerja meninggalkan pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan 

yang gajinya lebih besar.  
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b. Pengangguran Siklikal  

Kemerosotan yang mengakibatkan perusahaan mengurangi 

jumlah pekerja maupun menutup perusahaan, sehingga pengangguran 

akan bertambah. 

c. Pengangguran Struktural 

Kemerosotan industri maupun perusahaan yang ditimbulkan 

dari bentuk barang baru, teknologi yang semakin canggih, 

pengeluaran yang semakin banyak dan tidak dapat bersaing, dan 

ekspor dalam negeri menurun akibat kalah saing dengan negara lain 

sehingga pekerja terpaksa diberhentikan. 

d. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran yang ditimbulkan akibat tenaga dari pekerja yang 

digantikan oleh kecanggihan mesin maupun teknologi menyebabkan 

pekerja diberhentikan. 

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu:  

a. Pengangguran terbuka  

 Pengangguran ini timbul akibat melonjaknya permintaan tenaga 

kerja yang tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan. Efeknya 

mereka menganggur penuh. Menurut Sumarsono (2009:260), 

pengangguran terbuka (open unemployment) adalah masyarakat yang 

tidak bekerja baik secara sukarela maupun karena terpaksa.  
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b. Pengangguran tersembunyi 

 Hal ini timbul terutama dalam sektor pertanian maupun jasa. 

Pengangguran ini terjadi akibat kelebihan tenaga kerja yang 

dipekerjakan. 

c. Pengangguran bermusim  

 Hal ini terjadi terutama pada sektor pertanian dan perikanan. 

Pengangguran ini terjadi akibat pergantian musim yang tidak dapat 

digunakan lahannya sewaktu-waktu.  

4.    Angkatan Kerja Wanita   

 Menurut Sumarsono (2009:212), keikutsertaan wanita dalam kegiatan 

ekonomi untuk mendapatkan penghasilan yang disebabkan oleh beberapa 

hal yaitu keinginan wanita untuk mandiri dengan berusaha membiayai 

kebutuhan hidupnya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya, dan 

menambah penghasilan keluarga. Menurut Durand (1975); United Nations 

(1962) Wilson (1975) dalam Bakir & Manning (1984:30) berlainan dengan 

laki-laki, fungsi pokok dari wanita adalah sebagai isteri dan ibu.  

 Tugas pokok mereka adalah melaksanakan tugas rumah tangga, 

melahirkan, dan membesarkan anak. Karena itu, partisipasi wanita dalam 

angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan 

budaya. Akibatnya, TPAK wanita baik secara keseluruhan maupun 

berdasarkan kelompok umur sangat berbeda dari masa ke masa, dan antara 

negara/daerah yang lain. Perubahan pola ekonomi terjadi pada proses 



21 
 

 
 

pembangunan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi wanita 

dalam angkatan kerja.  

 Perubahan pembangunan meningkatkan pendapatan dalam keluarga 

yang dapat mengurangi desakan perekonomian keluarga yang 

mengharuskan wanita untuk dapat bekerja. Hal ini mengakibatkan 

partisipasi wanita dalam angkatan kerja menjadi berkurang sehingga 

menyebabkan partisipasi angkatan kerja wanita menurun. Faktor 

pendidikan, tingkat upah yang meningkat, dan memiliki keinginan untuk 

menikmati kehidupan yang mewah menjadi pendorong wanita untuk bekerja  

kembali. Dalam hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan 

kerja wanita.  

 Menurut Gulcubuk (2010) dalam Radhitya Widyasworo (2014) 

terdapat bermacam-macam alasan seorang wanita bekerja meskipun mereka 

menyadari peran sebagai ibu rumah tangga. Salah satu alasan yang 

mendasari yaitu sebagai penambah pendapatan bagi keluarga. Wanita 

mempunyai berbagai peran dalam perekenomian, wanita diharuskan untuk 

melaksanakan kewajiban untuk keluarga yang sebagai pencari penghasilan 

tambahan atau pencari penghasilan utama. 

 Hal ini menunjukkan bahwa wanita dianggap berkontribusi dalam 

lingkungan disekitarnya terutama dalam perekonomian keluarga.  Menurut 

Sumarwan (1993) dalam Radhitya Widyasworo (2014) meningkatnya 

angkatan tenaga kerja wanita disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu:  
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a. Desakan ekonomi yang semakin meningkat sehingga sebagian 

keluarga tidak mampu mengandalkan kesejahteraan hanya dari 

satu penghasilan. 

b. Peralihan gaya hidup dari anggota keluarga dalam menggunakan 

barang dan jasa. 

c. Lowongan pekerjaan bagi laki-laki maupun perempuan semakin 

terbuka  

5. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Penduduk Miskin 

 Pendidikan sebagai salah satu faktor kesejahteraan masyarakat. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka kemiskinan akan berkurang. 

Menurut Simmons (dalam Todaro, 2000), pendidikan adalah salah satu cara 

untuk mengentas kemiskinan. Masyarakat  yang tergolong miskin 

mengharapkan pekerjaaan yang lebih baik serta pendapatan yang tinggi, 

sehingga harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Namun, pendidikan 

tinggi hanya mampu ditempuh oleh orang berpenghasilan tinggi. 

Sedangkan, orang yang tergolong miskin tidak memiliki dana yang 

memadai untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi, seperti universitas. 

Menurut penelitian Wiguna (2013) menyatakan bahwa pendidikan 

berpengaruh negatif. 

6. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat 

Penduduk Miskin 

  Semakin tinggi tingkat pengangguran maka dapat mempengaruhi hasil 

pembangunan. Pengangguran sebagai patokan dalam perekonomian dalam 
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penyediaan lapangan pekerjaan yang berpengaruh pada pemerataan 

pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mufid (2014), masyarakat berjuang untuk 

membuka usaha sendiri, selain itu ada masyarakat yang sedang menanti 

untuk mulai bekerja yang termasuk dalam golongan pengangguran terbuka. 

Jika dilihat dari segi individu, pengangguran dapat menyebabkan kerumitan 

pada bidang ekonomi dan sosial. Jika pengangguran di suatu negara buruk, 

maka dapat menimbulkan kekacauan politik dan sosial. Hal tersebut 

menyebabkan pengaruh buruk untuk kehidupan dan pembangunan ekonomi 

jangka panjang. Menurut penelitian Ningrum (2017) menyatakan bahwa 

tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif. 

7. Pengaruh Angkatan Kerja Wanita  terhadap Tingkat Penduduk Miskin 

  Angkatan kerja wanita dalam mengentas kemiskinan sangat penting. 

Peranan wanita dalam memasuki dunia kerja dipengaruhi oleh faktor 

ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup, meningkatnya 

lapangan pekerjaan dan semakin banyak kesempatan kerja yang sesuai 

dengan kemampuan wanita. Menurut Sudarmini (2006), profesi sebagai ibu 

rumah tangga dan wanita yang bekerja sebagai pilihan yang tidak selalu 

karena kurangnya penghasilan, tetapi dalam rumah tangga yang tergolong 

miskin adalah sebuah kewajiban bagi seorang istri untuk berperan ganda 

dalam keluarganya dengan meluangkan waktu untuk mengurus rumah 

tangga dan bekerja sehingga pendapatan keluarga semakin meningkat. 

Sedangkan penghasilan perempuan yang sebagai ibu rumah tangga dan 
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bekerja, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenjang pendidikan, jam 

kerja, bentuk pekerjaan dan jumlah beban dalam keluarga. Menurut 

penelitian Widyasworo (2014) menyatakan bahwa angkatan kerja wanita 

berpengaruh negatif. 

C. Kerangka Pemikiran  

Dari uraian diatas yang sesuai dengan penelitian terdahulu diduga bahwa 

pendidikan, pengangguran, dan angkatan kerja wanita berpengaruh terhadap 

kemiskinan di daerah Jawa Timur. Sehingga, alur pemikiran  tersebut dapat 

dirumuskan pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

D. Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, uraian pada penelitian 

terdahulu, dan kerangka pemikiran maka dugaan sementara (hipotesis) yang 

diajukan adalah diduga tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), 

dan angkatan kerja wanita berpengaruh terhadap tingkat penduduk miskin di 

kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.  

Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT)  

Tingkat Penduduk 

Miskin 

Angkatan Kerja 

Wanita 

Tingkat  

Pendidikan  
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