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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

       Adapun  ringkasan  penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian  ini sebagai berikut : 

      Fitri Amalia dalam jurnal “Pengaruh Pendidikan, Penganggura, dan 

Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 

Periode 2001 – 2010” menggunakan alat analisis regresi berganda model yang 

digunakan adalah JPMt = β + β1 EDUt + β2 UNt + B3 INFt + it. Hasil dari 

penelitian ini adalah Variabel Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan, Variabel Pengangguran  berpengaruh negative 

dan Tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan 

variabel inflasi berpengaruh negative dan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. 

        Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005), dalam jurnal 

“Mengetahui pengaruh investasi kesehatan dan investasi pendidikan terhadap 

upaya mengurangi kemiskinan” menggunakan alat analisis Computab le 

General Equilibrium (CGE), dan Foster- Greer- Thorbecke method hasil dari 

penelitian adalah Investasi sumberdaya manusia berdampak langsung pada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi kesehatan dan investasi 

pendidikan sama-sama dapat mengurangi kemiskinan, namun investasi 

kesehatan memiliki persentase yang lebih besar. 
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          Wongdesmiwati (2009), dalam jurnal “Mengetahui faktor-faktor  

yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin” menggunakan alat analisis 

Multiple Regression.model yang digunakan adalah LogYi = β0 + β1LogX1i 

β2LogX2i + β3LogX3i + β4LogX4i + β5LogX5i + β6LogX6i + εi Hasil dari 

penelitian adalah Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel pertumbuhan ekonomi 

dan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin. Variabel angka harapan hidup, penggunaan listrik, 

dan konsumsi makanan tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk 

miskin. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Kemiskinan 

a. Kemiskinan 

      Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat 

menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar 

hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain, 

serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Kemiskinan merupakan 

masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara 

berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat 

multidimensional, artinya karena kebutuhan manusiaitu bermacam-

macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang 

berupa miskin akan aset,organisasi sosial politik, pengetahuan, dan 
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keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan 

jaringansosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. 

      Menurut Sumitro Djojohadikusumo, pola kemiskinan ada empat 

yaitu, persistent poverty, cyclical poverty, seasonal poverty, dan 

accidental poverty. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari 

tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok 

orang.Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap 

kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat 

menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan 

menggunakan sumber daya.Secara sosial, kemiskinan dapat dilihat dari 

tingkat kekurangan informasi dan struktur sosial yang mendukung dalam 

mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. 

     Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (1953) dalam Kuncoro, (1997) 

secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: (Anonymous, 2012)  Kemiskinan Absolut, Relatif dan Kultural. 

Menurut Paul Spicker, penyebab kemiskinan dibagi menjadi empat mahzab, 

yaitu Individual explanation, Familial explanation, Subcultural explanation, 

dan Structural explanation. 

               Kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau penduduk ini 

memiliki kaitan dengan pencapaiantingkat kesejahteraannya.Terjadinya 

kemiskinan ini merupakan suatu tanda bahwa kesejahteraanindividu 

yang tidak dapat tercapai. Untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan 
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tersebut, maka adabeberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 

(Abdul Hakim, 2002) 

a) Kemiskinan absolute 

Kondisi seseorang atau (atau keluarga) yang pendapatannya kurang 

dari pendapatan yang bisa mencukupi berbagai kebutuhan dasar 

berupa makanan, pakaian, dan perumahan (di beberapa Negara 

ditambah dengan kebutuhan dasar khas setempat) Kemiskinan 

absolute diukur dengan suatu standart tertentu. 

b) Kemiskinan relative  

Ukuran kemiskinan yang membandingkan pendapatan suatu 

kelompok masyarakat dengan pendapatan kelompok masyarakat 

lainnya. 

c) Pendekatan kebutuhan dasar 

Pendekatan yang dicetuskan oleh Towsend ini menekankan pada dua 

unsur penting, yaitu: (1) kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi 

dimana pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan subsisten akan 

pangan, sandang, papan dan barang-barang rumah tangga tertentu. 

(2) pendapatan tersebut juga tidak bisa digunakan untuk memenuhi 

jasa- jasa penting lainnya, seperti air minum yang sehat, sanitasi, 

transportasi umum, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pendekatan 

kebutuhan dasar ini dapat dikatakan lebih lengkap apabila 

dibandingkan dengan kebutuhan absolut dan kebutuhan relatif, 

karena pendekatan kebutuhan dasar ini lebih menekankan kepada 
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pemenuhan kebutuhan, dimana hal tersebut berbeda-beda tergantung 

pada tempat dan waktunya. 

   Akar masalah kemiskinan ini dapat diilustrasikan sebagai 

berikut :  pertama, karena miskin, seseorang pasti memiliki pendapatan 

yang kecil. Karena pendapatannya kecil, daya beliinformasi dan 

pengetahuannya rendah. daya beli pengetahuan dan informasi yang 

rendah ini, akan menyebabkan si miskin tidak memiliki pengetahuan 

yang cukup. Pengetahuan yang kurang, akan menyebabkan 

produktivitas seseorang menjadi kecil. Karena produktivitasnya yang 

kecil, akan menyebabkan jatuh miskin lagi.  

Kedua, karena miskin, seseorang pasti hanya akan memiliki 

tabungan yang kecil. Karena memiliki tabungan yang kecil, akan 

membuat kepemilikan modal seseorang menjadi rendah yang akan 

mengakibatkan produksinya rendah serta pendapatannya kecil. Karena 

pendapatannya kecil, akan mennyebabkan jatuh miskin lagi.  

Ketiga, karena miskin, seseorang pasti hanya akan memiliki 

kemampuan konsumsi yang rendah. Kemampuan konsumsi yang 

rendah akan membuat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

papan, sandang, dan pangannya secara layak. Hal ini juga akan 

berdampak pada buruknya status gizi seseorang. Seseorang dengan 

status gizi yang buruk hanya akan memiliki produktivitas kerja yang 

buruk akan menyebabkan produksinya menjadi rendah, sehingga akan 

menyebabkan jatuh miskin lagi. Secara garis besar dapat disimpulkan 
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bahwa penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang 

belum merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah 

pedesaan diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah 

perkotaan.  

Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu 

menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, 

air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk juga masih terjadi 

di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan 

perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. 

Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada 

masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-

piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih 

kurang memadai. 

b. Indikator Kemiskinan 

   Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bappenas mempunyai 

makna yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, 

antara lain adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) 

terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya 

akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan 

kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan 

perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) 

terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan 

dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan 

sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber 
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daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; 

(12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya 

tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang 

menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, 

meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. 

Indikator kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia adalah garis 

kemiskinan (poverty line). BPS (Badan Pusat Statistik) menentukan batas 

garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan 

untuk dibelanjakan per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimu 

makanan dan bukan makanan. Indikator menurut BPS adalah:  

1. Tidak miskin. adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan      

lebih dari Rp 350.610,-  

2. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 

280.488,- sampai Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,- sampai 

Rp11.687,- per orang per hari.  

3. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 

233.740,- sampai Rp 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- sampai Rp 

9.350,- per orang per hari.  

4. Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala Rp 233.740,- kebawah 

atau sekitar Rp 7.780,- kebawah per orang per hari. 

5. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang 

per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya.  
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Dalam upaya pengidentifikasian penduduk miskin, indikator kemiskinan 

yang digunakan BKKBN Provinsi Riau yang dikombinasikan dengan 

indikator yang digunakan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau yaitu:  

1.  Frekuensi makanan minimal 2 kali sehari. 

2.  Konsumsi lauk paku berprotein tinggi.  

3.  Memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan yang berbeda.  

4.  Kepemilikan aset.  

5.  Luas lantai perkapita.  

6.  Jenis lantai  

7.  Ketersediaan air bersih  

8.  Kepemilikan jamban  

c. Pengukuran Kemiskinan 

   Kelompok masyarakat yang tergolong miskin dapat ditemui di 

daerah pedesaan di sector pertanian, pada buruh tani yang tidak memiliki 

lahan sendiri dan tingkat produktivitas yang rendah, daerah kumuh 

dikota-kota besar dan pada golongan wanita yang tidak mempunyai 

kesempatan. Identifikasi ini penting, karena dengan mengetahui siapa, 

dimana, dan berapa jumlahnya, maka strategi pembangunan dapat 

ditujukkan untuk langsung membantu  mereka ini (Dr. Lepi T. 

Tarmidi,1992) 
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d. Penyebab Kemiskinan  

   Sharp (1996) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi 

ekonomi: pertama, Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya 

ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan 

distribusi pendapatan yang timpang; kedua, Kemiskinan muncul akibat 

perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia; ketiga, Kemiskinan muncul 

akibat perbedaan akses dalam modal. 

e.   Teori Lingkaran Kemiskinan 

   Dari ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori 

lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya 

keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal 

menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas 

mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya 

pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, 

baik invetasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi 

berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini 

dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan “ a poor 

country is a poor because it is poor” (negara miskin itu miskin karena 

dia miskin). 
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Gambar 2.1 

Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier 

 

                                     

 

                                       

 

   

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 
 Sumber: Mudrajat Kuncoro, 1997 

          Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu 

dari segi penawaran (supply) dimana tingkat pendapatan masyarakat 

yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah 

menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. 

Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat 

pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal 

(investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan 

demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi 

permintaan (demand), di negara-negara yang miskin perangsang untuk 

menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk 

berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena 

pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat 

rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari 

Ketidak sempurnaan pasar ,                           

keterbelakangan, ketertinggalan SDM 

Kekurangan Modal 

Produktivitas Rendah 

Pendapatan Rendah  Tabungan Rendah 

Investasi Rendah 
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tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan 

modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk 

menanamkan modal dan  

2. Teori Pengangguran 

a. Pengangguran  

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika 

seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan 

usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan 

(Kaufman dan Hotchkiss,1999). Pengangguran merupakan suatu 

keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin 

mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh 

pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994). Pengangguran dapat terjadi 

disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi 

jumlah tenaga kerja yang diminta.  

Arsyad 1997, menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali 

antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian 

besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya 

part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat 

miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di pemerintah 

dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas 

menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah 

miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena 
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kadangkala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara 

sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai 

dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan 

yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena 

mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah 

keuangan mereka. Orang orang seperti ini bisa disebut menganggur 

tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya induvidu 

yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh 

pendapatan yang sedikit. 

P. Todaro (2000), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk 

dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian 

setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai 

salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah 

angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga 

produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti 

meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin 

banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka 

output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas 

tertentu. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara 

internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang 

yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang 

mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat 

memperoleh pekerjaan yang diinginkannya 
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Berdasarkan ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran 

dapat digolongkan sebagai berikut : 

a) Pengangguran terbuka, pengangguran ini tercipta akibat penambahan         

lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga 

kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak 

jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek 

dari keadaan inii di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang 

mereka tidak melakukan pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara 

nyata dan sepenuh waktu. 

b) Pengangguran tersembunyi, pengangguran ini terutama wujud di 

sektor pertanian atau jasa.Setiap kegiatan ekonomi memerlukan 

tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung 

kepada banyak faktor. antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan 

adalah:besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, 

mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. 

c) Pengangguran bermusim, pengangguran ini terutama terdapat 

disektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet 

dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa 

menganggur.pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat 

mengerjakan tanahnya. 

d) Setengah menganggur, di Negara-negara berkembang penghijrahan 

atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya 

tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan 



20 
 

 
 

dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh 

waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak 

pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih 

rendah dari yang normal. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa 

kerja seperti yang dijelasskan ini digolongkan sebagai setengah 

menganggur atau dalam bahasa inggris: underemployed. Dan jenis 

penganggurannya dinamakan underemployment. 

menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran dibedakan atas 3 

jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain: 

a) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan 

mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. 

b) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

adanya perubahan struktur dalam perekonomian. 

c) Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat 

pengurangan dalam permintaan agregat.  

Menurut (DR. Lepi T. Tarmidi,1992), bentuk-bentuk 

pengangguran adalah Banyak NSB  dihadapi dengan masalah tingkat 

pengangguran yang relative tinggi dan tingkat pemanfaatan tenaga kerja 

yang relative rendah. Tingkat pengangguran di suatu Negara di ukur 

dengan perbandingan antara orang-orang yang menganggur secara 

terbuka , baik secara suka rela maupun terpaksa, terhadap total angkatan 
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kerja. Penganggur sukarela adalah beberapa gelintir orang yang memilih 

cara hidup bebas meskipun ada kesempatan untuk memperoleh 

pekerjaan. Merek hidup dari tunjangan keluarga atau seperti di Negara-

negara maju hidup dari tunjangan social pemerintah.Sedangkan angkatan 

kerja adalah jumlah orang yang mempunyai pekerjaan dan mereka yang 

ingin bekerja tetapi terpaksa menganggur dan tidak termasuk para 

penganggur sukarela. 

       Di samping bentuk pengangguran secara terbuka, masih terdapat 

banyak bentuk pemanfaatan tenaga kerja yang belum penuh. Bentuk 

yang pertama adalah pemanfaatan tenaga kerja yang belum penuh 

(underemployment), yaitu mereka yang bekerja kurang dari waktu kerja 

yang normal, misalnya pekerja harian, mingguan, borongan, musiman, 

dan sebagainya. Bentuk lainnya adalah yang disebut pengangguran 

terselubung atau pengangguran tak kentara.Mereka ini tampaknya 

bekerja secara penuh tetapi tenaga mereka sesungguhnya tidak 

diperlukan. Contohnya pegawai dikantor kantor pemerintah yang 

menghabiskan waktunya dengan mengobrol dan membaca Koran. 

Misalnya untuk volume pekerjaan yang ada sehari hari cukup ditangani 

oleh 5 tenaga, tetapi yang bekerja dibagian tersebut ada sebanyak 7 

orang. Jadi seandainya 2 orang diantara mereka ditarik, maka pekerjaan 

yang ada masih dapat diselesaikan dengan baik. Tenaga 2 orang ini 

sesungguhnya tidak dibutuhkan, contoh lain disektor pertanian. Satu 

hektar sawah dikerjakan oleh 4 orang dan tiap tahunnya menghasilkan 5 
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ton gabah kering, tetapi dengan tenaga 3 orangpun hasil panen yang 

sama dapat dicapai. Yang seorang ini adalah pengangguran terselubung. 

Dalam bahasa ekonomi, produk marginal dari penganggur terselubung 

ini adalah nol atau mendekati nol. 

    Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi 

tingkat kemiskinan dengan berbagai cara,antara lain: 

a) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas, yang berarti bahwa 

konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka 

pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income poverty 

rate dengan consumption poverty rate. 

b) Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas, yang berarti 

bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan 

saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan 

peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu 

berpengaruh dalam jangka pendek.  

   Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan 

pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah 

pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang. Tingginya 

tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan 

yang tidak merata memiliki hubungan yang saling berkaitan. Bagi para 

tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau hanya 

bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok 

masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran 
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tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara 

kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikan, adalah 

salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai 

pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang 

kaya. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan 

terbatasanya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan 

usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, 

serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan 

pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu 

rumah tangga. Oleh karena itu, salah satu mekanisme pokok untuk 

mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di 

Negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan 

menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin 

(Arsyad, 1997). 

      Oleh sebab itu, pemerintah dapat menjalankan berbagai rencana 

untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan 

pengembangan usaha yang layak guna mengurangi tingkat 

pengangguran. Rencana tersebut antara lain:  

a) Meningkatkan efektifitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah 

dalam menegakkan hubungan  industrial yang manusiawi. 

b) Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas   

kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja.  
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c) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin 

dalam rangka  mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha. 

d) Meningkatkan perlindungan terhadap buruh migrant di dalam dan luar 

negeri. 

b. Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan  

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran 

adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya 

mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin 

turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan 

meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak 

memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat 

buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan 

efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakatdan prospek 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 

3. Teori Upah Minimum 

a. Upah Minimum 

       Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan (terendah) 

sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan 

atas jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai 

dalam uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan 

perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan 

itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur 
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dalam PP No. 8/1981 upah minimum ditetapkan secara minimum 

regional, sektor regional maupun sub sektoral, meskipun saat ini baru 

upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini 

upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.  

 Menurut Gilarso (2003), balas jasa untuk faktor produksi tenaga 

kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, 

uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso upah biasanya 

dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang 

diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan 

upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga 

kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai 

karyawan atau buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan 

tidak memperhitungkan ”upah” untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam 

analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja 

seharusnya ikut diperhitungkan. Tingkat upah disebut juga taraf balas 

karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala 

macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, 

minggu, bulan atau tahun (Gilarso, 2003). Sistem upah menurut Gilarso 

adalah sebagai berikut: 

a) Upah menurut prestasi (upah potongan) 

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung 

dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari 

banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini 
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hanya dapat diterapkan jika hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif 

(dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang 

dipakai, dll.). 

b) Upah waktu 

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar 

lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa 

dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini 

terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung 

per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena 

karyawan tidak tergesagesa, administrasinya pun dapat sederhana. 

Disamping itu perlu pengawasan apakah pekerja sungguh-sungguh 

bekerja selama jam kerja. 

c) Upah borongan 

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan 

yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai 

pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. 

Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian 

dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan 

gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain. 

d) Upah premi 

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah 

potongan. Upah dasar untuk prestasi ”normal” berdasarkan waktu 

atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang 
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lebih dari itu, pekerja tersebut diberi ”Premi”. Premi dapat juga 

diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, 

kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan 

modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah 

berdasarkan time and motion study (waktu dan studi gerak) . 

e) Upah bagi hasil  

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam 

usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, 

pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih dan 

direksi sebuah PT mendapat tantieme, bahkan kaum buruh dapat 

diberisaham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh 

ikut menjadi pemilik perusahaan. 

f) Peraturan gaji pegawai negeri 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip yaitu 

pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai 

pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan 

dan masa kerja.  

Secara empiris besarnya tingkat upah sangat dipengaruhi oleh 

tiga komponen, yaitu (Ananta 1990): 

a) Kebutuhan fisik minimum 

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) merupakan kebutuhan pokok 

seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan 
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mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor 

produksi yang dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan. 

b) Indeks harga konsumen 

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan petunjuk mengenai 

naik turunnya harga kebutuhan hidup, peningkatan terhadap harga 

kebutuhan hidup ini secara tidak langsung dapat mencerminkan 

tingkat inflasi. 

c) Pertumbuhan ekonomi daerah 

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan 

perekonomian dalam suatu daerah yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerahyang bersangkutan.  

    Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep tingkat upah umum. 

Dalam kenyataannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat 

persaingan sempurna. Dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, perlu 

mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau 

upah nominal dibagi oleh biaya hidup. Tingkat upah umum ini yang 

kemudian diadopsi menjadi tingkat upah minimum yang biasanya 

ditentukan oleh pemegang kebijakan (pemerintah). Standar upah buruh 

harus ada batasan minimumnya. Negara berkembang tidak boleh 

seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin. Menurut 

Boediono (2003:15) menyatakan bahwa “Perwujudan penghasilan yang 

layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar 

kebutuhan hidup layak.” Sementara itu menurut Case & Fair (2002:533), 
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yang dimaksud dengan upah minimum adalah ”upah paling rendah yang 

diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada para pekerjanya.” 

Di Indonesia ketentuan mengenai ketenagakerjaan khususnya 

dalam sistem penentuan upah diatur dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 Teori upah efisiensi (efficiency-wage) menyatakan upah yang 

tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan 

upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan 

menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-

efisiensi yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat 

para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja 

dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah 

meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun akan 

mengurangi tagihan upah perusahaan, maka pengurangan upah akan 

memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. 

Teori upah-efisensi yang kedua, menyatakan bahwa upah yang 

tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Dengan membayar upah yang 

tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari 

perkerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan 

untuk menarik dan melatih pekerja baru. 

Teori upah efisiensi yang ketiga mengatakan bahwa kualitas rata-

rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar kepada 

karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya, maka pekerja terbaik 
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bias mengambil pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan 

dengan pekerja yang tidak terdidik yang meiliki lebih sedikit alternatif. 

Teori upah-efisiensi yang keempat menyatakan bahwa upah yang 

tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini mengaskan bahwa 

perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja, 

dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka 

akanbekerja keras. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi 

pekerja bila mereka sampai dipecat. Dengan membayar upah yang lebih 

tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas-

malasan dengan demikian meningkatkan produktifitas mereka. Meskipun 

keempat teori upah-efisiensi ini secara rinci berbeda, namun teori-teori 

tersebut menyuarakan topik yang sama: karena perusahaan beroperasi 

lebih efisien jika membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka 

perusahaan dapat menganggap bahwa memertahankan upah di atas tingkat 

yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah 

menguntungkan. 

      Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang 

telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa 

dilihat dari dua sisi. 

a) upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk 

mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.  
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b) sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan 

produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992).  

      Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-

kebiasaan setempat.Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar 

hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga- harga lainnya, harga tenaga 

kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam 

kondisi ekuilibrium , secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang 

sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan 

jasa (Mankiw, 2003).  

      Kebijakan upah minimum harus diintegrasikan dengan kebijakan 

lain agar upaya peningkatan kesejahteraan buruh dapat lebih efektif. 

Kewajiban negara ini dapat dilakukan diantaranya melalui penyediaan 

akses terhadap pelayanan publik (seperti perumahan, pelayanan kesehatan, 

tranportasi, pendidikan untuk anak), subsidi dan pengelolaan jaminan 

sosial bagi buruh, penegakan hukum dalam masalah jaminan sosial, 

insentif pajak bagi perusahaan yang memberikan opsi kepemilikan saham, 

serta upaya peningkatan kesejahteraan buruh secara lokal dalam kerangka 

pelaksanaan otonomi daerah (M. Adriani Kappatari, 2002). 

      Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang layak. 

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari pada 

minimum.Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusahan dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ buruh tidak boleh lebih 
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rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. (Lulu Husni, dalam Agustine dan Ariawan, 2012) 

b. Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan 

Kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap 

kemiskinan. Seperti dalam pendekatan model kompetitif dijelaskan bahwa 

kenaikan upah minimum yang selalu terjadi setiap tahun serta kenaikannya 

yang berada diatas tingkat keseimbangan ini dapat memberikan dampak 

negatif terhadap kemiskinan, dimana kenaikan upah minimum ini akan 

mendorong terjadinya peningkatan penawaran tenaga kerja dan 

pengurangan penyerapan tenaga kerja, peningkatan penawaran tenaga 

kerja yang tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja ini akan 

menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dan ini akan dapat 

meningkatkan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat 

memperburuk kondisi kemiskinan.  

      Sedangkan berdasarkan pada model dual sektor kenaikan upah 

minimum ini juga memiliki dampak terhadap pekerja di sektor informal. 

Kelebihan penawaran tenaga kerja di sektor formal sebagai akibat 

kenaikan upah minimum ini akan diserap oleh sektor informal, sehingga 

perpindahan pekerja dari sektor formal ke sektor informal ini akan 

menyebabkan turunnya tingkat upah di sektor informal. Dapat diketahui 

bahwa di sektor informal banyak pekerja yang berkategori miskin, 

sehingga penurunan tingkat upah di sektor informal sebagai respon 

kenaikan upah minimum di sektor formal ini dapat menambah jumlah 
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penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.(Danny Nur 

Febrianica,2015) 

c. Kerangka Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

penulis, dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh 

pengangguran, upah minimum terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di 

jawa timur. 

Gambar 3.1 

Kerangka Penelitian  
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d. Hipotesis 

   Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah 

dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana 

suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang 

menguhubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

a) Diduga bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di 

kabupaten/kota di Jawa Timur 2010-2014 

b) Diduga bahwa upah minimum berpengaruh negative terhadap kemiskinan 

di kabupaten/kota di Jawa Timur 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


