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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut Misdawita & A. Arini Putri Sari (2013), mengenai Pengeluaran 

Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap 

kemiskinan Di Indonesia Tahun 2001-2012. Variabel yang digunakan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, subsidi, dan kemiskinan. Metode 

yang digunakan Estimasi Error Correction (ECM) dan Ordinary Least Square 

(OLS). Hasil penelitian menunjukkan variabel pendidikan memiliki dampak 

negatif signifikan dan kesehatan memiliki dampak positif signifikan terhadap 

kemiskinan, sedangkan variabel subsidi memiliki dampak negatif tidak signifikan 

terhadap kemiskinan. 

Dalam pengujian koefisien regresi uji t dilihat dari signifikan t-statistik. 

Parameter variabel dikatakan berpengaruh signifikan jika nilai t-statistik lebih 

besar dari t tabel atau dapat dilihat dari nilai probabilitasnya t-statistik yang lebih 

kecil dari alpha 1 persen, 5 persen atau 10 persen. Dalam penelitian ini alpha yang 

digunakan adalah 5 persen. Hasil pengujian menunjukkan variabel pendidikan dan 

kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, karena nilai 

probabilitasnya di atas alpha 5 persen. 

Hasil analisis data, pengeluaran bidang pendidikan memiliki coefficient 

sebesar -0,000137 dengan t-statistik 42,15816 dan prob. 0,0028 terlihat bahwa 

variabel pendidikan berampak negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan 

taraf  keyakinan 1 persen. Untuk pengeluaran bidang kesehatan memiliki
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coefficient sebesar 0,000412 dengan t-statistik 2,699265 dan prob. 0,0271 

berdampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dan pengeluaran 

pemerintah untuk subsidi memiliki coefficient -5,61E-06 dengan t-statistik -

0,767668 dan probabilitas 0,4647 menunjukkan dampak yang negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap kemiskinan. 

Menurut Mardiana, dkk (2017), mengenai Analisis Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Serta Insfrastruktur 

Terhadap Tigkat Pengangguran Serta Tingkat Kemiskinan. Variabel yang 

digunakan pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan, kesehatan, 

insfrastruktur, pengangguran, dan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan 

dan kesehatan serta insfrastruktur terhadap tingkat kemiskinan. Metode yang 

digunakan analisis jalur menggunakan IBM SPSS 17.0. Hasil penelitian bahwa 

pada tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengeluaran pendidikan 

berpengaruh langsung dan tidak signifikan, kesehatan berpengaruh langsung dan 

signifikan, insfrastruktur berpengaruh langsung dan tidak sgnifikan. Sedangkan 

dalam mempengaruhi kemiskinan anggaran bidang pendidikan berpengaruh 

langsung dan tidak signifikan, kesehatan berpengaruh langsung dan signifikan, 

insfrastruktur berpengaruh langsung dan tidak signifikan, dan pengangguran 

terbuka berpengaruh langsung dan tidak signifikan. 

Dalam tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran di bidang pendidikan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan yaitu -0,570. Untuk pengeluaran di  

bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan yaitu -0,800. Dan untuk 
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pengeluaran di bidang insfrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

yaitu sebesar -0,013. Sedangkan pada tingkat kemiskinan, pengeluaran di bidang 

pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan yaitu sebesar 0,239. Untuk 

pengeluaran di bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan yaitu sebesar 

-0,888. Dan untuk pengeluaran di bidang insfrastruktur berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan yaitu sebesar -0,075. Berdasarkan hasil yang di dapatkan bahwa 

hasil tersebut dilakukan menggunakan metode analisis jalur (path analysis). 

Menurut Lutfi, dkk (2016), mengenai Pengaruh Upah Minimum 

Kabupaten/Kota  (UMK), Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pengangguran 

Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur Periode 2006-2013. 

Variabel yang digunakan adalah upah minimum kabupaten/kota (Umk), 

pengangguran, dan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota dan pengangguran 

terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa timur.  

Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2006-2013 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis dapat 

dijelaskan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh 

negatif dan signifikan dengan nilai koefisien negatif sebesar 0,0000914 terhadap 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa timur tahun 2006-2013. Sedangkan 

untuk variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh dan positif 

signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,008284 terhadap jumlah 

penduduk miskin di rovinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Dan untuk variabel 
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pengangguran berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif 

sebesar 0,641247 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 

2006-2013. 

B.  Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kemiskinan  

a.  Pengertian Kemiskinan 

Menurut Romi & Umiyati (2018), kemiskinan adalah suatu 

kondisi yang dihubungkan dengan kebutuhan, kekurangan maupun 

kesulitan didalam keadaan hidup. Kemiskinan juga dapat didefinisikan 

sebagai seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi 

dasar, meningkatkan konsumsi dasar serta kualitas hidupnya. 

Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan juga dapat diartikan 

kondisi yang tidak memungkinkan dalam memenuhi standar hidup, 

standar hidup ini berkaitan dengan kesehatan berupa pelayanan 

kesehatan yang buruk, jumlah pendapatan yang sedikit, dan masih 

rendahnya pendidikan yang mengakibatkan menurunnya sumber daya 

manusia. 

Menurut Todaro (2000), menyatakan bahwa kemiskinan dapat 

diukur atau tanpa berpacu pada garis kemiskinan. Rencana yang 

berpacu pada garis kemiskinan dikatakan sebagai kemiskinan absolut. 

Dimana kemiskinan absolut merupakan tingkatan kemiskinan yang 

berada di bawah, dengan kebutuhan yang sangat rendah sehingga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan rencana yang 

ukurannya tidak berpacu pada garis kemiskinan disebut dengan 
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kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif memiliki pengertian bahwa 

suatu ukuran dalam menilai besarnya masalah atau kesenjangan 

pendapatan yang diterima oleh masyarakat. 

b. Garis Kemiskinan 

Menurut Kuncoro (1997:103), ukuran kemiskinan telah 

dipertimbangkan secara keseluruhan berdasarkan pada norma tertentu. 

Dimana pemilihan norma atau aturan tersebut sangat penting terutama 

dalam suatu ukuran kemiskinan yang didasarkan oleh konsumsi. Garis 

kemiskinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

1.) Pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli standar gizi 

minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. 

2.) Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi yang 

menggambarkan biaya partisipasi dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. 

c. Ukuran Kemiskinan 

Menurut 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: 

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

merupakan jumlah penduduk yang memiliki tingkat 

konsumsi di bawah garis kemiskinan sehingga sering 

disebut dengan insiden kemiskinan (poverty incidence). 
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Akan tetapi, ukuran ini tidak ada perbedaan antara 

penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan. Selama 

seseorang tersebut berada pada garis kemiskinan maka 

tidak terdapat perubahan meskipun penduduk miskin akan 

lebih miskin ataupun lebih sejahtera. 

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

merupakan suatu penurunan konsumsi agregat untuk 

penduduk miskin dari adanya garis kemiskinan. Dengan 

nilai nol (0) diberikan kepada masyarakat yang berada 

diatas garis kemiskinan. Kesenjangan kemiskinan mampu 

memberikan petunjuk mengenai berapa besar sumber daya 

yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. 

Sehingga meskipun pendapatan seseorang yang berada di 

bawah garis kemiskinan masih mampu membantu 

masyarakat yang lebih miskin maka dapat menurunkan 

kemiskinan. 

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

ukuran ini dihitung dengan meguadratkan seberapa besar 

penurunan konsumsi per kapita terhadap garis kemiskinan. 

Dengan memberi nilai lebih pada penduduk yang sangat 

miskin. Ketika pendapatan mereka sama berada dibawah 

garis kemiskinan namun masih bisa memberi bantuan 
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kepada orang yang lebih miskin maka akan menurunkan 

angka kemiskinan secara keseluruhan. 

d. Penyebab Kemiskinan 

1.) Pendidikan 

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam suatu 

pembangunan ekonomi. Pendidikan yang tinggi akan 

meningkatkan perekonomian yang tinggi pula biasanya terdapat 

di daerah perkotaan, lain halnya di daerah pedesaan pendidikan 

kurang diperhatikan sehingga sangat sulit untuk memperoleh 

suatu pendapatan karena jenjang pendidikan yang tinggi sangat 

diperlukan untuk memperoleh suatu pekerjaan yang layak untuk 

meningkatkan perekonomian daerahnya. 

2.) Pekerjaan 

Banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian 

memiliki tingkat konsumsi yang rendah maka kemungkinan 

besar mengakibatkan miskin dibandingkan dengan masyarakat 

yang bekerja di sektor lain. Lain halnya dengan  masyarakat 

yang bekerja di sektor formal maupun nonpertanian, pada 

kenyataannya mampu mengurangi kemiskinan. Dengan 

demikian masyarakat yang melakukan perpindahan tenaga kerja 

dari sektor pertanian formal ke sektor nonpertanian formal 

maupun informal maka akan memperluas jalan untuk mengatasi 

masalah kemiskinan. 
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3.) Gender 

Kesenjangan gender di daerah pedesaan masih sangat 

tinggi meskipun kemiskinan masih tergolong rendah. Akan 

tetapi kenyataannya bahwa rumah tangga yang dipimpin oleh 

laki-laki jauh lebih beruntung dibandingkan perempuan, 

sehingga kesenjangan gender ini lebih terlihat di daerah 

pedesaan. Rumah tangga yang dipimpin perempuan jauh lebih 

terlihat miskin dikarenakan lebih mengarah pada masalah 

goncangan akibat konflik, permasalahan kesehatan, serta resiko 

ekonomi. 

4.) Pelayanan dan Infrastruktur 

Akses terhadap masyarakat perlu dtingkatkan untuk 

mempermudah masyarakat dalam menjangkau pelayanan yang 

ada, baik pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Selain itu 

meningkatnya belanja pemerintah untuk pelayanan tersebut akan 

mampu meningkatkan fasilitas yang diperlukan dalam hal 

pendidikan maupun kesehatan seperti sarana prasarana yang 

dibutuhkan baik pelatihan maupun pendukung lainnya. 

Mengingat bahwa pendidikan merupakan modal utama dalam 

pencapaian kualitas manusia dan kesehatan merupakan faktor 

penentu kesejahteraan dalam mengatasi masalah kemiskinan. 

Dengan demikian semakin besarnya pengeluaran pemerintah 

baik di sektor pendidikan maupun kesehatan akan mampu 

menurunkan kemiskinan. 
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5.) Lokasi Geografis 

 Melalui lokasi geografis disetiap daerah maka ketimpangan 

antar wilayah dapat dilihat. Dimana terdapat fator perbandingan 

geografis ini yang dapat dilihat dari kemiskinan yang ada di 

daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Pembandingan ini 

tergolong penting mengingat bahwa kemiskinan bukan hanya 

terjadi di daerah pedesaan akan tetapi terdapat juga di perkotaan. 

Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan apabila lokasi 

geografis ada kaitannya dengan kemiskinan di suatu daerah. 

Menurut Kuncoro (1997:107), Shar, et.al (1996): h. 173-191) 

mengidentifikasi kemiskinan yang dipandang dari salah satu sisi ekonomi 

tentang penyebab kemiskinan. Yang pertama, ketika dipandang secara 

mikro permasalahan kemiskinan timbul karena karena ketidaksamaan dari 

pola kepemilikan sumber daya yang dapat mengakibatkan ketimpangan 

distribusi pendapatan. Masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya 

dengan jumlah dan kualitas rendah. Yang kedua, kemiskinan terjadi karena 

adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. 

Apabila kualitas sumber daya manusia rendah, maka produktivitas 

manusianya juga akan rendah sehingga mengakibatkan upah rendah pula. 

Dalam hal ini, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari 

rendahnya pendidikan, kurang beruntungnya nasib, terjadinya diskriminasi, 

dan keturunan. Dan yang terakhir, permasalahan terjadi karena adanya 

perbedaan akses modal. 
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2. Kebijakan Fiskal 

Menurut Suparmoko (1991:131), kebijakan fiskal merupakan suatu 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi suatu 

anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan kata lain pemerintah 

mampu meningkatkan maupun menurunkan pendapatan negara atau belanja 

negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat 

pendapatan nasional. Pada dasarnya pemerintah akan berusaha untuk 

menentukan capaian atau target belanja negara yang selanjutnya akan 

menentukan tingkat pendapatan setidaknya dapat menutup seluruh anggaran 

belanja yang telah ditetapkan. 

Pada umumnya bagi negara berkembang sangat sulit untuk 

menyesuaikan suatu belanja atau pengeluaran terhadap pendapatannya. Hal 

tersebut disebabkan oleh adanya pendapatan negara yang pada umumnya 

tergolong masih rendah, sedangkan kebutuhan dalam menyediakan barang 

dan jasa serta belanja keperluan yang lain masih sangat besar. Pengeluaran 

pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran pemerintah 

untuk pembelian barang dan jasa (exchaustive expenditure), dan 

pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer (transfer expenditure) seperti 

subsidi bantuan bencana alam dan lain sebagainya. 

3. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah sangat berguna bagi masyarakat miskin. 

Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pelayanan publik 

berupa layanan pendidikan dan kesehatan merupakan kebijakan pemerintah. 

Dalam suatu perekonomian. Ketika pemerintah telah menentukan kebijakan 
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untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah merupakan 

biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu 

kebijakan tersebut. 

Menurut Mangkoesoebroto (2014:173), dalam teori makro yang 

dikemukakan oleh Peacock dan Wiesman, mereka membahas mengenai 

perkembangan pengeluaran pemerintah. Dalam teori ini dikatakan bahwa 

pemerintah akan berusaha meningkatkan pengeluarannya berupa anggaran 

yang diberikan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan publik 

berupa pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi ketika 

pengeluaran pemerintah meningkat tidak adanya keseimbangan masyarakat 

untuk membayar pajak dalam menunjang besarnya pengeluaran pemerintah. 

Piecock dan Wiesman mendasarkan teori mereka yang menyatakan bahwa 

mayarakat memiliki suatu tingkat toleransi pajak, dengan kata lain tingkat 

toleransi pajak yang dimaksud adalah tingkat ketika masyarakat mampu 

memahami besarnya iuran pajak yang diperlukan oleh pemerintah untuk 

membiayai suatu pengeluaran pemerintah. 

4. Pendidikan 

Menurut Todaro (2000:387), di negara berkembang pendidikan formal 

merupakan industri dan konsumen terbesar dari anggaran pemerintah. 

Daerah-daerah yang miskin telah menginvestasikan sejumlah uang yang 

cukup besar untuk membiayai anggaran di bidang pendidikan. Tamatan 

sekolah pertama dengan sedikit pengetahuan dalam melakukan hitungan 

serta keahlian administratif sebenarnya sangat diperlukan dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan teknis dari beberapa organisasi 
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swasta serta pemerintah, selain itu untuk menggantikan tenaga-tenaga asing 

yang berasal dari negara maju.  

Tamatan universitas melalui pelatihan yang cukup tinggi sangat 

dibutuhkan untuk mengelola serta mengembangkan organisasi modern milik 

swasta dan pemerintah. Disamping adanya kebutuhan perencanaan sumber 

daya manusia, untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik dalam berbagai 

tingkatan dalam rangka menyelenggarakan beberapa kegiatan 

pembangunan, para anggota tersendiri, baik golongan kaya maupun 

golongan miskin telah mampu melakukan tekanan politis yang kuat untuk 

pemerintah dalam rangka penyediaan dan perluasan fasilitas sekolah. 

Dalam hal ini, perlu juga adanya pembangunan ekonomi secara 

berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan upaya 

yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan yang 

menjadi peran dalam mendukung rangkaian aktivitas ekonomi. Dalam hal 

ini, pendidikan dijadikan sebagai alat dalam pencapaian tujuan 

perekonomian karena dengan adanya pendidikan maka dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat di masa mendatang agar tercapai kehidupan yang 

lebih baik. 

Menurut Todaro (2004), investasi dalam sektor pendidikan menjadi 

satu dalam modal manusia. Yang mana modal manusia merupakan suatu 

kata lain yang biasa dipergunakan para pemikir ekonom untuk kapasitas 

manusia yang lain, kesehatan, dan pendidikan untuk meningkatkan 

produktifitas manusia. Pendidikan menjadi kunci utama dalam membentuk 
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intelektual negara untuk melakukan penyerapan teknologi modern sekaligus 

untuk melakukan pengembangan kapasitas agar terwujud pembangunan 

serta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 

5. Kesehatan 

Menurut Juanita (2002), dalam penentuan keberhasilan kondisi 

kesehatan masyarakat yang lebih baik sebagai modal dasar dalam 

pelaksanaan suatu pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan 

dalam bidang pelayanan kesehatan perlu diperhatikan untuk membangun 

perekonomian. Keduanya harus seimbang dalam pencapaian tujuan untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini pembangunan 

kesehatan yang dimaksud adalah suatu perubahan tingkat kesehatan 

masyarakat dari tingkat yang masuk kategori kurang baik menjadi lebih baik 

lagi. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan adalah suatu pembangunan 

yang dilakukan untuk investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Kesehatan memiliki peran penting dalam kesejahteraan bagi 

kehidupan masyarakat serta sebagai syarat dari peningkatan produktivitas 

manusia. 

Menurut Todaro & Smith (2009, 2011:494), World Health 

Organization (WHO), merupakan salah satu badan penting dari perserikatan 

bangsa-bangsa yang menangani masalah kesehatan dunia. World Health 

Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan merupakan suatu keadaan 

yang benar-benar sejahtera secara fisik, mental, dan sosial serta tidak hanya 

terbebas dari penyakit atau kelemahan. Pelaksanaan program kesehatan 

yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat secara formal telah mampu 
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memainkan peran penting di negara-negara berkembang. Kementerian 

kesehatan disertai dengan layanan yang diberikan lembaga-lembaga 

swadaya masyarakat mengupayakan penyebaran ketersediaan vaksin di 

kawasan pedesaan yang terpencil yang secara signifikan mampu 

mengurangi penyakit yang mematikan. Akan tetapi layanan kesehatan lebih 

menguntungkan orang-orang yang kaya, sehingga dalam hal ini dapat terjadi 

karena sistem kesehatan menggunakan dana publik secara tidak efisien atau 

tidak tepat sasaran. 

6. Upah Minimum 

a. Pengertian Upah 

 Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30, 

upah adalah suatu hak pekerja maupun buruh yang dinyatakan dalam 

bentuk uang yang merupakan imbalan atau balas jasa dari pemberi 

kerja kepada pekerja maupun buruh yang telah di tetapkan menurut 

perjanjian maupun kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja 

berdasarkan pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. 

b. Teori Upah Minimum 

 Menurut (Anggriawan, n.d.) upah minimum merupakan suatu 

standar minimum yang di pergunakan oleh pengusaha atau pelaku 

industri dalam pemberian upah kepada buruh atau pun pekerja di 

dalam suatu pekerjaan maupun lingkungan usaha. Tujuan utama dari 

penetapan upah minimum untuk memenuhi suatu standar hidup 

minimum dalam artian seluruh ukuran taraf hidup seperti kesehatan, 

efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. 
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7. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin 

Pengeluaran pemerintah berupa anggaran yang dikeluarkan pada 

sektor pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia di suatu 

daerah. Semakin tinggi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk 

belanja publik berupa sektor pendidikan maka dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan. 

Dengan kata lain pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan sudah 

tepat sasaran dalam membantu masyarakat miskin untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih layak, yang nantinya mampu meningkatkan 

perekonomian mereka. 

8. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin 

Pelayanan kesehatan sangat penting bagi masyarakat yang tergolong 

memiliki perekonomian yang rendah. Ketika pemerintah mengeluarkan 

anggaran untuk belanja publik berupa sektor kesehatan maka diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan. 

Akan tetapi, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak mampu 

mengurangi angka kemiskinan karena perbaikan penurunan angka 

kemiskinan tidak disertai dengan peningkatan lapangan pekerjaan sekaligus 

karena meningkatnya angka kelahiran akibat dari meningkatnya pelayanan 

kesehatan. Pemerintah memiliki program seperti pembiayaan murah yang 

telah terbukti mampu memperbaiki kesehatan masyarakat miskin. Akan 

tetapi, membaiknya kondisi kesehatan apabila tidak diikuti dengan 
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perluasan lapangan pekerjaan dan perbaikan pendidikan maka tujuan dari 

program pemerintah dalam hal penurunan kemiskinan tidak akan tercapai.  

Menurut Todaro & Smith (2009, 2011: 497), pemerintah memainkan 

peran yang sangat krusial dalam sistem kesehatan karena setidaknya 

terdapat empat alasan yang menunjangnya diantaranya: 

1. Kesehatan sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan 

karena orang-orang seringkali nkurang mendapat informasi 

mengenai akibat dari kemiskinan.  

2. Rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk 

kesehatan karena mereka mungkin mengabaikan eksternalitas. 

Misalnya kemungkinan untuk tertular dengan penyakit. 

3. Pasar berinvestasi terlalu sedikit dalam insfrastruktur, penelitian 

dan pengembangan, serta transfer teknologi kesehatan ke 

negara-negara berkembang karena adanya kegagalan pasar. 

4. Program-program kesehatan masyarakat di negara-negara 

berkembang telah banyak yang terbukti berhasil. 

Masing-masing pemerintah di berbagai negara telah memainkan peran 

yang berbeda-beda, akan tetapi sebagaimana yang disimpulkan oleh World 

Healt Organization (WHO) bahwa manajemen kesejahteraan penduduk 

yang dilakukan secara seksama dan bertanggung jawab merupakan suatu 

pelayanan yang menjadi esensi pemerintah yang baik. Dan kesehatan 

penduduk menjadi prioritas nasional karena tanggung jawab pemerintah 

akan berkelanjutan dan bersifat permanen. 
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9. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin 

Menurut Suryawati (2004:122),  kemiskinan merupakan suatu 

keadaan dimana ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan 

pokok sehingga dengan demikian tidak mampu untuk menjamin 

kelangsungan hidupnya. 

Dengan mengambil variabel upah minimum kabupaten/kota (UMK), 

penetapan upah minimum setiap kabupaten/kota berbeda-beda. Dimana 

ketika upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan meningkat maka 

dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat yang rendah sehingga mampu 

menurungkan jumlah penduduk miskin. 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Sampai saat ini masalah kemiskinan belum dapat terselesaikan dengan baik, 

sehingga menjadi tujuan utama pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah telah melaksanakan 

beberapa kebijakan dalam pengentasan kemiskinan akan tetapi belum dapat 

terealisasikan dengan maksimal. Kemiskinan dapat diakibatkan karena 

ketimpangan pendapatan yang tidak mampu dijangkau oleh masyarakat sehingga 

tidak mampu memenuhi standar hidupnya. 

 Dengan adanya kbijakan pemerintah melalui pengeluaran berupa anggaran 

yang diberikan kepada masyarakat maka dapat memberikan pelayanan yang lebih 

optimal khususnya di sektor endidikan maupun kesehatan. Mengingat bahwa 

pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan produktivitas sumber 

daya maka dengan demikian akan mampu meningkatkan perekonomian suatu 
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daerah. Sedangkan bukan hanya pelayanan pendidikan saja yang penting, akan 

tetapi pelayanan di sektor kesehatan juga penting apabila masyarakatnya sehat 

maka akan sejahtera sehingga mampu melakukan pekerjaan secara baik.  

Di sisi lain adanya penetapan upah minimum kabupaten.kota (UMK) akan 

mampu meningkatkan standar minimum suatu masyarakat, karena ketika upah di 

suatu kabupate/kota dinaikkan maka akan memberikan peluang bagi masyarakat 

untuk mencari pendapatan atas apa yang telah mereka kerjakan sehingga dapat 

keluar dari masalah kemiskinan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat 

kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah 

diuraikan sebelumnya. 

 

 

       

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikian Teoritis 

Dari kerangka pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk variabel sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin, untuk variabel sektor kesehatan berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin dan variabel upah minimum kabupaten/kota 
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(UMK) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada tinjauan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka

pemikiran, maka dugaan sementara (hipotesis) yang dipakai adalah: 

“Diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor 

kesehatan, dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh terhadap 

jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-

2017“. 
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