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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014) yang diketahui 

bahwa tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum di 

kabupaten/kota serta tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. 

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM, 

masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan -0,084. Selanjutnya 

upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953. Variabel 

yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Laila (2016), dimana tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kabupaten 

Aceh Barat dan mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan pengangguran 

terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan 

model analisis regresi berganda, dimana data-data yang telah diperoleh tersebut 

diolah dengan program komputer aplikasi Eviews. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh negatif dan 

tidak seignifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dengan pengangguran yang 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Aceh Barat. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2011), yang 

menghasilkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Produk Dometik Regional Bruto memiliki 
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pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ProvinsiJawa 

Tengah. Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan pengangguran 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan (tidak besar atau tidak nyata) terhadap 

tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kemiskinan 

a. Teori Kemiskinan 

Menurut Silalahi (2014:208) kemiskinan merupakan kondisi 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang 

dimaksud yaitu pangan makanan), sandang (pakaian), papan (rumah), pendidikan 

serta kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat 

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik garis besar 

bahwa faktor penyebab kemiskinan bukan hanya ketidakmampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga disebabkan faktor kelangkaan barang pokok 

tersebut serta minimnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang 

layak serta minimnya lapangan kerja sehingga menurunkan daya beli masyarakat. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) ditetapkan bahwa perhitungan garis 

kemiskinan adalah masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah Rp 7.057 per 

orang per hari. Dasar penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal 

dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan 

dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 
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kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum 

bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan 

kesehatan. 

Kemiskinan sendiri memiliki beberapa ukuran. Adisasmita (2005) 

menyatakan bahwa terdapat dua ukuran kemiskinan, ukuran-ukuran tersebut yaitu: 

1) Kemiskinan mutlak (absolute). 

Ukuran kemiskinan mutlak ini seringkali dihubungkan pada tingkat 

pendapatan dan kebutuhan. Tingkat kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan 

pokok atau kebutuhan dasar yang memungkinkan seseorang untuk dapat 

hidup secara layak. Selanjutnya jika ukuran pendapatan yang diperoleh oleh 

orang atau keluarga tersebut tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhan 

minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Tingkat 

pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan 

tidak miskin atau sering disebut sebagai garis kemiskinan. Konsep ini 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fisik (konsumen) terhadap 

makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. 

2) Kemiskinan relative 

Ukuran kemiskinan relatif umumnya pada keluarga atau orang yang sudah 

memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, 

namun tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum tersebut masih jauh dari 

kebutuhan hidup sederhana maka orang atau keluarga tersebut masih termasuk 

kategori miskin. Dengan kata lain ukuran kemiskinan relatif ini adalah ukuran 

yang relatif dan umumnya ditentukan oleh lingkungan sekitar. 
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b. Strategi Mengatasi Kemiskinan 

 Kemiskinan merupakan masalah utama dari setiap negara atau wilayah, 

sehingga butuh strategi dalam pengentasan kemiskinan. World bank menggunakan 

tiga strategi dalam pengentasan kemiskinan, yaitu:  

1) Menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mengintroduksikan insentif yang 

dapat mendorong penggunaan sumberdaya yang ada, termasuk tenaga kerja dari 

penduduk miskin.  

2) Upaya yang lebih intensif untuk menyediakan pelayanan sosial, seperti 

pendidikan, kesehatan, nutrisi keluarga berencana.  

3) Bantuan khusus bagi mereka yang tidak dapat meningkatkan dirinya sendiri 

seperti penyandang cacat miskin, golongan lansia atau lanjut usia (kemiskinan 

struktual). 

c. Ciri-ciri Kemiskinan 

Untuk memperjelas gambaran dan ciri-ciri kemiskinan, berikut ini ciri-ciri 

kemiskinan sebagai berikut :  

1) Sebagian besar masyarakatnya hidup di perdesaan, terdiri dari buruh tani 

(petani penyewa tanah).  

2) Sebagai penganggur atau setengah penganggur, meskipun bekerja tetapi 

sifatnya tidak teratur dan tidak mencukupi bagi kebutuhan hidup yang wajar. 

3) Berusaha sendiri dan dengan menyewa peralatan orang lain dengan modal 

yang kecil dan serba terbatas, banyak didapati di kota dan ada juga di 

perdesaan. 
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d. Pengaruh Kemiskinan terhadap Pembangunan 

Kemiskinan merupakan agenda wajib bagi suatu negara untuk melakukan 

penekanan baik secara parsial setiap daerah ataupun secara holistik setiap negara. 

Penekanan angka kemiskinan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan 

suatu pembangunan. Faktor penyebab kemiskinan dalam suatu negara adalah 

adanya keterbelakangan perekonomian dari negara tersebut, salah satu contohnya 

adalah masih menggantungkan pada hasil pertanian yang seringkali sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Secara umum penyebab kemiskinan dalam 

suatu negara biasa disebut sebagai teori lingkaran setan kemiskinan(vicious circle 

of property). Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2010:70) menggambarkan lingkaran 

setan kemiskinan seperti gambar berikut. 

Sumber : Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2010) 

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse 

Ketidaksempurnaan pasar, 
keterbelakangan, 

ketertinggalan 

Kekurangan 

modal 

Investasi rendah 

Tabungan rendah 

Pendapatan 

rendah 

Produktivitas rendah 
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Berdasarkan Gambar 2.1 dapat diketahui bahwa adanya keterbelakangan, 

ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal akan menyebabkan rendahnya 

produktivitas. Rendahnya produktivitas akan berdampak pada rendahnya 

pendapatan yang diterima. Penurunan pendapatan akan menyebabkan terjadinya 

penurunan investasi yang berdampak pada kurangnya asupan modal dan akan 

kembali menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan 

ketertinggalan yang pada akhirnya akan memperlambat laju pertumbuhan pada 

suatu negara. 

2.2.2 Penduduk 

a. Definisi Penduduk 

Menurut Badan Pusat Stastistik (2016:87) penduduk adalah mereka yang 

berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau 

lebih dan atau mereka yang berdomilisi kurang dari enam bulan tetapi bertujuan 

untuk menetap. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa penduduk adalah setiap 

orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut dan memiliki kartu tanda penduduk 

(KTP) dan terdaftar dalam data penduduk di daerah tersebut. 

Pemantauan perkembangan Jumlah penduduk sangat penting dilakukan untuk 

berbagai kepentingan yang terkait dengan kebijakan ekonomi ataupun kebijakan 

yang lain. Badan Pusat Statistik melakukan sensus penduduk terhadap seluruh 

penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia.  

b. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk dapat digambarkan sebagai keseimbangan antara 

faktor-faktor yang berpotensi untuk menambah dan faktor-faktor yang mengurangi 
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jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk, yaitu: 

1) Fertilitas (Kelahiran)  

Fertilitas merupakan performa seseorang wanita melahirkan Jumlah bayi 

hidup. Dalam penafsirannya orang cenderung menyamakan antara konsep fertilitas 

dengan fekunditas, padahal fekunditas merupakan kemampuan biologis seorang 

wanita melahirkan bayi hidup. Fekunditas adalah lawan dari steril atau mandul. 

Persamaan fertilitas dengan fekunditas adalah selalu dikaitkan dengan masa 

reproduksi wanita. Masa reproduksi wanita dimulai sejak datangnya menstruasi 

pertama sampai pada menopause.  

2) Mortalitas (Kematian)  

Mortalitas atau kematian merupakan aspek kajian kependudukan yang 

sangat penting dalam menyusun suatu program kesehatan. Mati merupakan kondisi 

dimana menghilangnya semua tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi 

setiap saat setelah kelahiran. Data mengenai kematian sangat diperlukan antara 

lain untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan, misalnya 

perencanaan pemberdayaan ekonomi, fasilitas perumahan, dan lainnya. Data 

kematian juga diperlukan untuk menilai keberhasilan program-program 

kebijaksanaan penduduk.  

3) Migrasi  

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah 

yang lain atau dari suatu Negara ke Negara yang lain. Penduduk yang datang ke 
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daerah baru disebut Imigran, sedangkan penduduk yang pindah ke daerah baru 

atau yang keluar dari suatu daerah disebut Emigran. 

Jhingan (2014:20) mengatakan bahwa pada negara terbelakang atau negara 

miskin memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat dan bersamaan dengan tingkat 

pedapatan yang rendah dan kurangnya tingkat pemupukan modal yang akan 

berakibat buruk pada pertumbuhan ekonomi khususnya dalam perbaikan taraf 

hidup. Hal ini dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara modal dan jumlah buruh 

(penduduk) yang terdapat dalam negara tersebut. Pertumbuhan penduduk yang 

cenderung cepat akan memperberat tekanan pada lahan, peningkatan pengangguran 

dan sulitnya pemenuhan fasilitas pendidikan dan sosial. 

c. Pengaruh Penduduk pada Pembangunan 

Suatu negara baru bisa dikatakan sebagai negara yang sah apabila terdapat 

penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk 

merupakan tonggak penting dalam suatu negara. Sehingga peranannya dalam 

pembangunan suatu negara haruslah sangat diperhitungkan, hal ini karena 

penduduk memiliki peran ganda dalam pembangunan, yaitu sebagai objek 

pembangunan dan bisa juga menjadi subjek pembangunan itu sendiri. 

Permasalahannya selanjutnya dari penduduk adalah adanya pertumbuhan penduduk 

sangat tinggi namun tidak diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan skill.  

Kuncoro (2010:118) mengatakan bahwa terdapat dua pandangan yang 

berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan. Pandangan yang 

pertama adalah pandangan pesimis yang disampaikan oleh Ehrlich (1981) dalam 

Kuncoro (2010:118) bahwa penduduk (pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat 
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menyebabkan pengurasan sumber daya alam, kekurangan tabungan, kerusakan 

lingkungan, kehancuran ekologis yang kemudian dapat menyebabkan kemiskinan, 

keterbelakangan dan kelaparan. Selanjutnya pandangan optimis pada pengaruh 

pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan yang dikemukakan oleh Thomas et 

al (2001:68) bahwa penduduk adalah asset yang berpotensi dalam mendorong 

pengembangan ekonomi dan promosi inovasi teknologi dan institusional.  

Pandangan pesimis cenderung lebih kuat jika dibandinkan dengan optimis 

pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan. Hal ini karena 

adanya tiga alasan yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan 

memperlambat pembangunan. Alasan yang dikemukakan oleh Kuncuro (2010:119) 

adalah sebagai berikut. 

1) Tingganya pertumbuhan penduduk akan berdampak pada kesulitan masyarakat 

dalam meningkatkan konsumsi saat ini serta kesulitan dalam mengatur investasi 

yang dibutuhkan untuk di masa mendatang, rendahnya sumber daya perkapita 

akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang pada gilirannya akan 

menyulitkan sumber daya manusia dalam mengembangkan pembangunan. Fakta 

menunjukkan bahwa penduduk yang terampil, inovatif dan berpendidikan 

merupakan kunci dari pembangunan. Negara Malawi yang telah mengalami 

penurunan angka kelahiran yang cepat ternyata berdampak pada peningkatan 

tabungan sebesar 50% lebih tinggi. 

2) Pada banyak negara yang penduduknya masih amat tergantung dengan sektor 

pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara 

sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena adanya 
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pertumbuhan penduduk memperlambat alih daya yang awalnya dari sektor 

pertanian tradisional yang secara umum memiliki angka pendapatan yang rendah 

produktivitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya. 

Negara Kenya yang sebanyak 70% angkatan kerja diperkirakan masih bekerja 

di sektor pertanian sampai pada tahun 2025, dan Jumlah pekerjanya akan dua 

kali lipat dari Jumlah saat ini. Hasilnya, besar kemungkinan berlanjutnya tingkat 

pendapatan yang rendah bagi banyak keluarga, dan pada banyak kasus 

menimbulkan tekanan terhadap sistem pertanian tradisional dan kerusakan 

lingkungan yang akan mengancam kesejahteraan penduduk miskin. 

3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan 

perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. 

Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama bagi pertumbuhan 

kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di negara berkembang, membawa 

masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat 

kesejahteraan warga kota. 

2.2.3 Pengangguran 

a. Definisi Pengangguran 

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang dialami 

oleh suatu negara, sehingga dalam setiap perumusan rencana strategi pembangunan 

ekonomi, berbagai pihak pembuat kebijakan selalu berusaha untuk menurunkan 

angka pengangguran. Pengangguran dapat dianggap pula sebagai tuna karya, tuna 

karya sendiri merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang 

mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang 
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sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor utama penyebab 

pengangguran adalah adanya tidak keseimbangan Jumlah angkatan kerja dengan 

Jumlah lapangan kerja yang tersedia.  

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. Pengangguran 

(unemployment) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara 

sedang berkembang (developing countries), akan tetapi juga oleh negara-negara 

yang sudah maju (developed countries). Pengangguran seringkali menjadi masalah 

dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan 

pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya 

kemiskinan dan masalah sosial lainnya (Silalahi, 2014:208).  

b. Jenis-jenis Pengangguran 

Berdasarkan tinjauan interprestasi ekonomi, jenis-jenis pengangguran dapat 

digolongkan sebagai berikut:  

1) Pengangguran friksional (Frictional Unemployment), yaitu pengangguran 

yang disebabkan adanya keinginan pekerja untuk mencari pekerjaan yang 

lebih baik atau lebih sesuai. Pengangguran ini disebut juga pengangguran 

normal dan tidak dianggap sebagai masalah yang serius. 

2) Pengangguran struktural (Structural Unemployment), yaitu pengangguran 

yang disebabkan adanya perubahan atau perkembangan teknologi dalam 

kegiatan ekonomi. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan 

yang dimiliki dengan yang dibutuhkan lapangan kerja. 
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3) Pengangguran siklikal (Cyclical Unemployment), yaitu pengangguran yang 

disebabkan adanya fluktuasi/siklus dalam perkembangan bisnis atau 

dikarenakan oleh kemerosotan perekonomian suatu negara. Kemerosotan 

ekonomi bisa berasal dari dalam negeri dan bisa pula dari luar negeri, seperti 

konsumsi, investasi, dan ekspor. Semuanya mendorong AD lebih rendah 

daripada AS dan ini menimbulkan resesi.  

4) Pengangguran musiman (Seasonal Unemployment), yaitu pengangguran yang 

dipengaruhi oleh perubahan musim, biasanya bersifat sementara dan terjadi 

dalam jangka pendek secara berulang-ulang. Contohnya disektor pertanian, di 

luar musim tanam atau musim panen akan terjadi pengangguran. 

c. Dampak Pengangguran 

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustained economic growth) 

merupakan alasan utama suatu negara harus menetapkan dengan bijak setiap 

kebijakan ekonomi yang diambil. Namun, pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan tersebut tidak akan mampu tercapai jika suatu negara tidak mampu 

menekan angka pengangguran. Tingginya pengangguran dapat memberikan 

dampak buruk bagi perekonomian, dampak buruk tersebut adalah: 

1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan 

tingkat kesejahteraaan yang mungkin dicapainya. Pengangguran 

menyebabkan output actual (actual output) yang dicapai lebih rendah dari 

atau berada di bawah output potensial (potential output). Keberadaan ini 

berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari 

tingkat yang mungkin akan dicapainya. 
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2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue) pemerintah 

berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kegiatan 

ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang mungkin 

diperoleh pemerintah akan menjadi semakin sedikit.  

3) Pengangguran yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada 

bagian ini pengangguran akan menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan 

sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti pula 

dengan kelebihan kapasitas mesin-mesin kabupaten/kota. Keadaan ini jelas tidak 

akan mendorong kabupaten/kota untuk melakukan investasi di masa yang akan 

datang. Kedua, pengangguran yang timbul sebagai akibat dari kelesuan kegiatan 

kabupaten/kota menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah 

mengurangi keinginan kabupaten/kota untuk melakukan investasi. Kedua hal 

tersebut jelas tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa yang 

akan datang. 

d. Pengaruh Pengangguran terhadap Pembangunan 

Pengangguran yang terjadi pada negara-negara Eropa Barat dan Amerika 

Utara menunjukkan bahwa pengangguran tersebut merupakan dampak dari migrasi 

penduduk (tenaga kerja) dari daerah pedesaan ke daerah kota. Kuncoro (2010:73) 

menyatakan bahwa strategi industrialisasi yang cepat seringkali gagal. Pada negara 

berkembang saat ini sedang dihadapkan pada permasalahan adanya pergerakan 

penduduk dari desa ke kota dalam jumlah besar yang berdampak pada nilai 

pertanian yang stagnan, peningkatan pengangguran dan underumployment di desa 

dan kota. Hal ini terjadi pula yang terjadi di Indonesia yang masih berkategori 
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negara berkembang. Dengan Jumlah pengangguran terbuka yang lebih dari 9 juta 

ditambah Jumlah setengah pengangguran yang lebih dari 28 juta dan berpotensi 

menambah Jumlah pengangguran terbuka. Dampak buruk pengangguran terhadap 

pembangunan dapat dibedakan sebagai berikut : 

1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat 

kemakmuran yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan 

pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai adalah lebih rendah dari 

pendapatan nasional potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran 

masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin 

dicapainya. 

2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. 

Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah dan 

dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin 

sedikit. Dengan demikian pengangguran yang tinggi mengurangi kemampuan 

pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan.  

3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran 

menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, 

pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin 

perusahaan. Keadaan ini tidak menggalakkan mereka melakukan investasi di 

masa datang. Kedua pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan 

perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah 

mengurangi keinginan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut di atas 

tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. 
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2.2.4 Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) 

a. Definisi Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) 

Penilaian pembangunan ekonomi sangat penting untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut. Salah satu alat ukur untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan adalah dengan menggunakan 

indikator pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan manusia (IPM) atau 

biasa juga disebut Human development index (HDI) dapat menilai tingkat 

pembangunan manusia dari dua segi, yaitu segi dampaknya terhadap kondisi fisik 

manusia (kesehatan dan kesejahteraan) dan dari segi non-fisik (intelektualitas atau 

pendidikan). Berdasarkan nilai HDI (Human Development Index) atau IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia), UNDP membagi status pembangunan manusia suatu 

negara atau wilayah ke dalam tiga golongan. Penggolongan nilai IPM dengan 

satuan poin oleh UNDP dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.1. Kategori IPM menurut UNDP 

No. Nilai IPM Keterangan 

1. IPM < 50 Rendah 

2. 50 ≤ IPM < 80 Sedang atau menengah 

3. IPM ≥ 80 Tinggi 

Sumber: UNDP, 2014 

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai 

ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. 

Dimensi tersebut mencakup:  
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a. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);  

b. Pengetahuan (knowledge); dan  

c. Standar hidup layak (decent standard of living).  

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait 

banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan 

dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk 

mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk 

mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik 

Bruto (PDB) per kapita.  

Menurut HDR (1990) dalam BPS (2014) Pembangunan manusia adalah 

proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat 

banyak Jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, 

ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, 

untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber 

kubutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak 

dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Pembangunan manusia memiliki 

dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, 

pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, 

seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam 

kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia 

tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan. 

 

 



24 
 

 
 

b. Inovasi Dalam Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

UNDP merupakan pihak yang pertama kali memperkenalkan IPM. Metode 

penghitungan IPM terus disempunakan. Faktor yang menyebabkan penyempurnaan 

metode penghitngan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah dikarenakan 

masih terdapat indikator yang tidak dimasukkan dalam IPM pada metode 

penghitungan yang digunakan sebelumnya, sehingga hasil perhitungan tersebut 

dianggap kurang mewakili pembangunan dan kurang relevan jika masih diterapkan 

saat ini. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan 

manusia. Perubahan metode penghitungan IPM dilakukan pada indikator yang 

digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali 

penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010. Bentuk 

Perubahan metode penghitungan pada IPM dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Sumber : Katalog BPS_4102002, 2004 

Gambar 2.2 Perubahan Metode Penghitungan Pada IPM Tahun 1990 Hingga 

Tahun 2014 

Terdapat dua alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi 

penghitungan IPM, dua alasan tersebut adalah: 

1) Terdapat indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam 

penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam 

mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan 

kualitas pendidikan. Kemudian indikator PDB per kapita yang merupakan 

proyeksi terhadap pendapatan masyarakat, namun PDB diciptakan dari seluruh 

faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. 

Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal.  

Keterangan : 

- AHH : Angka Harapan Hidup  - AMH : Angka Melek Huruf 

- RLS : Rata-rata Lama Sekolah  - PNB : Produk Nasional Bruto 

- HLS : Harapan Lama Sekolah  - IPM : Indeks Pembangunan Manusia 

- PDB : Produk Domestik Bruto  - APK : Angka Partisipasi Kasar 

1990 

• Launching:Komponen IPM yang 

digunakan AHH, AMH, PDB 

perkapita 

• Metode agregasi menggunakan rata-

rata aritmatik 

 

1991 

• Penyempurnaan:Komponen IPM 

yang digunakan AHH, AMH, RLS, 

PDB perkapita 

1995 
• Penyempurnaan:Komponen IPM 

yang digunakan AHH, AMH, 

Kombinasi APK, PDB perkapita 

2010 

• Komponen : AHH, RLS, HLS, dan 

PNB perkapita 

• metode agregasi menggunakan rata-

rata geometrik 

2011 

• Penyempurnaan: mengganti tahun 

dasar PNB perkapita dari tahun 

2008 menjadi 2005 

2014 

• Penyempurnaan: mengganti tahun 

dasar PNB perkapita dari 2005 

menjadi 2011 

• metode agregasi indeks pendidikan 

dari rata-rata geometrik menjadi 

rata-rata aritmatik 
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2) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM 

menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi 

oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam 

pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti 

terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan 

adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan 

capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-

rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga 

dimensi pembangunan manusia. 

c. Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang 

mempertemukan kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan 

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah hakikat 

“berkelanjutan”. Definisi tersebut menekankan upaya-upaya peningkatan kualitas 

hidup manusia yang diformat dengan batas-batas daya dukung ekosistem. Daya 

dukung ekosistem perlu diupayakan dengan mengembangkan kehandalan dan 

keberagaman (vitality and diversity). International Intitute for Sustainable 

Development (IISD) dan kalangan bisnis merumuskan pembangunan berkelanjutan 

sebagai adopsi strategi bisnis dan aktivitas yang mempertemukan kebutuhan-

kebutuhan perusahaan dan stakeholder pada saat ini dengan cara melindungi, 

memberlanjutkan, serta meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang akan 

dibutuhkan pada masa mendatang (Kuncuro, 2010:225). 
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Menurut Swaminathan (2002) dalam Kuncuro (2010:225) menyatakan bahwa 

pembangunan berkelanjutan mempunyai empat pilar, yakni: 

1) Prolingkungan (Pro-Environment) 

Metode-metode yang telah dibangun untuk mengukur keberpihakan terhadap 

lingkungan adalah derajat pengaruh aktivitas pembangunan terhadap 

lingkungan. Derajat yang lebih rendah menunjukkan pengaruh negatif, 

sedangkan derajat yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh yang positif. 

2) Prokemiskinan(Pro-Poor) 

Keberpihakan pada masyarakat miskin dapat diukur dengan menggunakan 

Human Poverty Index (HPI) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM 

merupakan indeks gabungan dari tiga indikator, yaitu Longevity sebagai ukuran 

harapan hidup, Knowledge (pengetahuan) yang diukur dengan kombinasi melek 

huruf dewasa dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, dan 

tersier bruto, serta Decent Stadart of Living (standar hidup layak) sebagai mana 

diukur oleh PDB riil perkapita. 

3) Progender (Pro-Women) 

Keberpihakan terhadap perempuan dapat diukur melalui Gender-related 

Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM). GDI 

merupakan indeks yang disesuaikan dengan ketidaksamaan gender. Sedangkan 

GEM merupakan ketidaksamaan gender pada suatu daerah utama partisipasi 

ekonomi dan politik serta pembuat keputusan (UNDP, 1999).  
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4) Prokesempatan kerja (Pro-livelihood opportunities) 

Keberpihakan pad akesempatan kerja dapat dilihat dengan metode konvensional 

dari Jumlah lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan dari setiap investasi yang 

terbentuk. 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat diketahui bahwa pengaruh atau 

hubungan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap IPM 

Penduduk merupakan unsur penting dalam sebuah pembangunan. Hal ini 

dikarenakan penduduk bisa berperan sebagai objek sekaligus subjek 

pembangunan, sehingga jumlah penduduk dan kualitas penduduk atau sumber 

daya manusia yang tinggi merupakan hal yang potensial dalam meningkatkan 

indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

oleh yang dikemukakan oleh Thomas et al (2001:68) bahwa penduduk adalah 

asset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan 

promosi inovasi teknologi dan institusional. Hal ini berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2017) bahwa tingkat jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016. Selanjutnya sesuai dengan 

penelitian Saputra (2011) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. 

2. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap IPM 

Kemiskinan dalam suatu negara mecerminkan kemajuan negara tersebut dalam 

perekonomian, sehingga kebanyakan apabila tingkat kemiskinan dalam suatu 
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negara meningkat, maka dapat diindikasikan bahwa negara tersebut termasuk 

dalam negara yang berkembang hingga tergolong pada negara miskin. Maka 

wajar apabila tingkat kemiskinan pada suatu negara akan berpengaruh pada 

tingkat indeks pembangunan Manusia (IPM) di negara tersebut. Hal ini sesuai 

dengan teori gambaran lingkaran setan yang disampaikan oleh Nurkse (1953) 

dalam Kuncoro (2010:70) bahwa adanya keterbelakangan dan kurangnya modal 

akan menyebabkan rendahnya produktivitas yang akan berdampak pada 

rendahnya pendapatan dan perlambatan laju pertumbuhan pada suatu negara. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014) bahwa 

tingkat kemiskinan berpengaruh negative terhadap IPM di Provinsi Riau dengan 

koefisien regresi sebesar -0,163.  

3. Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap IPM 

Tingginya jumlah pengangguran pada angkatan kerja maka akan memperlemah 

perekonomian, hal ini dimulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga akan 

berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat dan mengancam 

kesejahteraah sosial. Jumlah pengangguran yang meningkat biasanya ditandai 

dengan sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga dapat diketahui 

bahwa peningkatan jumlah pengangguran justru akan berdampak negatif pada 

pembangunan perekonomian termasuk pada nilai indeks pembangunan manusia 

(IPM). Hal ini sesuai dengan pendapat Kuncoro (2010:73) yang menyatakan 

bahwa pengangguran dapat berpengaruh pada penurunan pajak yang diterima 

oleh negara serta menghambat laju pertumbuhan perekonomian pada Negara 

tersebut. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan 
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Yusuf (2014) bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap 

IPM dengan koefisien regresi sebesar -0,084. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur tingkat 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu negara atau wilayah 

tertentu. Tingkat IPM dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, 

harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, tingkat kemiskinan dan angka 

penagngguran. Variabel yang diteliti dalam mempengaruhi IPM adalah jumlah 

penduduk, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian dirumuskan sebagai berikut. 

1. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2. Tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

3. Jumlah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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