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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

(Mahsunah, 2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis

Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap

Kemiskinan Di Jawa Timur” hasil penelitian ini adalah Jumlah Penduduk,

Pendidikan, Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di

Provinsi Jawa Timur.

(Syahrullah, 2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Pengangguran

Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2009-2012” hasil penelitian

ini adalah PDRB berpengaruh negative, pendidikan tidak signifikan

terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif signifikan

terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.

(Suliswanto, 2019) Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Produk Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap

Kemiskinan di Indonesia” hasil penelitian ini adalah produk domestic bruto

dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negative signifikan

terhadap kemiskinan di Indonesia

(la Ode Muhammad, 2019) Melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan Dan

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan” hasil dari

penelitian ini yaitu PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan,
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tingkat pendidikan,tingkat kesehatan dan pengeluaran pemerintah

berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan

(Alhudhori, 2018) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh

IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk miskin di

Provinsi Jmabi” hasil penelitian ini adalah IPM dan jumlah Pengangguran

signifikan dan berpengaruh positif terhadap penduduk miskin, PDRB

Signifikan dan berpegaruh Negatif terhadap penduduk miskin.

(Tony, 2013) melakukan penelitian dengan judul “analisis pengaruh

pendidikan, PDRB perkapita dan Tingkat pengangguran terhadap jumlah

penduduk miskin di Provinsi Bali ” hasil penelitian ini adalah PDRB

signifikan berpengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin,

pendidikan dan tingkat pengangguran negative berpengaruh signifikan

terhadap jumlah penduduk miskin.

B. Landasan Teori

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi anggota masyarakat yang ikut atau

belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai

kemampuan, baik kemampuan kepemilikan faktor produksi, maupun

kualitas faktor produksi yang tidak memadai, sehingga tidak mendapatkan

manfaat dari hasil proses pembangunan. Masalah kemiskinan ini sudah

menjadi suatu hal yang fenomenal di Negara berkembang khususnya

Negara Indonesia, dikarenakan rendahnya penghasilan kualitas sumber

daya manusia (SDM) itu sendiri (Suliswanto, 2019)
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Kemiskinan juga bisa diartikan sesorang yang tidak bisa memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan memnuhi kesejahteran atau kemakmuran

seseorang tersebut yang bisa disebut juga sebagai dasar dari standart

kualitas hidup seseorang (Machmud, 2016) Kemiskinan (porper) diartikan

keadaan seseorang yang memiliki suatu barang yang gak maksimal maupun

uang yang tidak bisa mencukupi bahan dasar atau kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan juga memiliki arti cukup luas yang memiliki 5 standar

seseorang yaitu :

a. Kemiskinan

b. Keterasingan

c. Ketidakberdayaan

d. Ketergantungan

e. Kerentanan menghadapi situasi darurat

Menurut (Kuncoro, 2010), kemiskinan adalah sebagai

ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan standart hidup

minimum bahkan kebutuhan dasar. Dimana konsumsi dijadikan sebagai

dasar. Dimana konsumsi dijadikan sebagai dasar pengukuran kemiskinan.

Ada dua unsur garis kemiskinan yang didasarkan berdasarkan konsumsi

yaitu:

1) Jumlah kebutuhan yang bervariasi, yang mencerminkan biaya

partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari
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2) Jumlah kebutuhan lain yang mencerminkan biaya partisipasi dalam

kehidupan masyarakat sehari-hari

Badan pusat statistic mengatakan kemiskinan adalah Seseorang

tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok yang maksimal dan seseorang yang

tidak mampu dalam memenuhi standar minimum. Yang berada di kondisi

bawah garis normal standar kebutuhan minimum yang mencangkupi

kebutuhan makan sehari – hari dan kebutuhan kelengkapan. Kemiskinan

bisa diukur dengan tingkat konsumi seseorangan dengan garis kemiskinan

atau jumlah rupiah sesorang yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari

setiap bulannya. Jadi seseorang dikatakan penduduk miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran setiap bulannya atau berada

dibawah garis kemiskinan.

Faktor penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut :

a. Prasarana dan bahan pokok yang terbatas

b. Adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan

sistem yang kurang mendukung

c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sector

d. Adanya perbedaan sumber daya manusia (SDM) dan perbedaan

diantara sector ekonomi

e. Rendahnya produktifitas dan tingkat pembentukan modal dalam

masyarakat
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f. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang

mengelola sumber daya alam dan lingkungannya

g. Tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik

h. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan

lingkungan

Indicator kemiskinan yang dikemukakan oleh Bappenas (2004) :

1. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis

2. Terbatasnya alat-alat produktif dan kepemilikan tanah

3. Kurangnya pangan , sandang, dan perumahan yang tidak layak

4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup

5. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang social dan ekonomi

6. Akses ilmu pengetahuan yang terbatas

7. Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah

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
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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 tempat itnggal untuk melanjutkan kehidupan sehari - hari.

2) Kemiskinan relative

Ukuran kemiskinan relaticve 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. Skema lingkaran

kemiskinan dapat digambarkan pada gambar berikut :
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Gambar 2.1

Lingkaran Kemiskinan

Sumber : Nurkse (1953) dalam (Kuncoro, 2010)

2. Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB)

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai

pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu

provinsi,  kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat

dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan

berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukan jumlah seluruh

nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Badan pusat statistic menyatakan PDRB diartikan hasil dari nilai

tambah yang didapatkan dari semua unit usaha di suatu wilayah, atau

merupakan seluruh Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari

semua unit ekonomi disuatu wilayah tersebut. PDRB adalah kemampuan

suatu daerah atau wilayah yang dapat mengelola suatu sumber daya alam
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yang dimiliki di wilayah tersebut. Maka dari itu PDRB bisa menghasilkan

dari factor-faktor produksi di daerah sangat bergantung pada sumber daya

alam yang dimiliki wilayah tersebut. Dalam keterbatasan ketersediaan

faktor-faktor produksi yang menyebabkan adanya besaran PDRB tiap

wilayah berbeda-beda. Di suatu Negara dalam perekonomian, masing-

masing suatu sector itu sangat bergantung pada sekotr yang lain, sangat

diperlukan baik bahan mentah maupun bahan jadi. Untuk sector industry

sangat diperlukan juga bahan mentah dari hasil sector pertanian dan

pertambangan, hasil dari sector industri sangat dibutuhkan juga dari sektor

pertanian dan jasa-jasa.

Cara untuk menghitung PDRB dapat diketahui ada tiga pendekatan,

yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan

pengeluaran sebagai berikut :

1) Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah menjumlah dari nilai

barang dan jasa akhir yang diproduksikan oleh sautu kegiatan ekonomi

di wilayah tersebut dengan dikurangi biaya antar masing-masing jumlah

produksi bruto dari tiap kegiatan subbsektor maupun sektor dalam

jangka waktu yang telah di tentukan yaitu satu tahun. Dalam unit

produksi terdapat 9 kelompok sektor atau lapangan usaha yaitu :

a. Pertanian

b. Pertambangan dan pengalian

c. Industry pengolaan
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d. Listrik dan gas, air bersih

e. Bangunan

f. Perdagangan

g. Hotel dan restoran

h. Pengangkutan dan komunikasi

i. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

j. Jasa-jasa

2) menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah Jumlah dari semua

komponen akhir. Kompnen tersebut meliputi sebagai berikut :

a) Pengeluaran konsumsi rumah tanggan dan lembaga swasta yang

tidak mencari untung.

b) Konsumsi pemerintah

c) Pembentukan modal tetap domestic bruto

d) Perubahan stok

3) Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupak hasil dari balas jasa

yanditerima dari berbagai factor produksi yang didalamnya ada proses

produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang ditentukan. Balas

jasa factor produksi adalah hasil dari upah, gaji, sewa rumah, bunga modal

dan keuntungan laba. Hasil semua tersebut adalah hasil yang masih belum

dipotong untuk pajak penghasilan dan pajak lainnya. Untuk penyajian

Produk Domestik Regional Bruto terdapat dua bentuk, yaitu ;
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a) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Badan Pusat Statistik PDRB atas harga konstan adalah

jumlah dari hasil nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang

dihitung oleh menurut harga tetap. Dengan cara mengidentifikasi

berdasarkan harga-harga dari tingkat dasar dengan mengunkan indeks

harga konsumen. Hasil dari perhitungan itu dapat disimpulkan tingkat

kegiatan suatu ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB yang benar

b) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Menurut BPS adalah jumlah dari nilai tambah bruto yang muncul dari

semua sektor perekonomia di suatu wilayah. Nilai tambah dimaksud hasil

nilai yang ditambhkan kepada barang dan jasa yang telah di pakai dari

unit produksi dalam proses produksi input. Nilai yang akan ditambhkan

adalah sama dengan balas jasa atas ikut sertanya factor produksi dalam

proses produksi (Permana, 2012).

3. Jumlah Penduduk

pengertian penduduk adalah semua warga Negara yang berdomisili

di wilayah geografis Republik Indonesia selama kurun waktu kurang lebih

dari 6 bulan dan mereka yang berdomisili kuraang dari 6 bulan tetap

bertujuan untuk menetap di wilayah Indonesia

Kependudukan dapat dilihat dari kualitas kondisi dimana suatu

penduduk yang dinilai dari aspek fisik maupun aspek non fisik yang
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meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, produktifitas, kecerdasan,

kemandirian untuk alat ukur standar yang mendasar untuk mewujukan

kemampuan manusia yang secara layak untuk Indonesia.

Di Indonesia jumlah penduduk yang setiap tahun semakin

bertambah. Masalah pertumbuhan pemnduduk bukanlah sekedar masalah

jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan

serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks

pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah mendjadi dua yaitu

sebagai peghambat dan pemacu pemabangunan.

Tingginya suatu pertumbuhan penduduk di Indonesia yang

menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat, yaitu memiliki

efek yang sangat berdampak negative pada Indonesia. Jumlah penduduk di

Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan terus menerus, di setiap wilayah

banyak bayi lahir yang tidak seimbang dengan kualitas tingkat pendidikan

yang di setiap wilayah masih belum maksimal yang mengakibatkan jumlah

penduduk miskin bertambah di Indonesia. Ada beberapa factor 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
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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 adalah

keadaan menghilangnya semua tanda kehidupan secara permanen, yang bisa

terjadi setiap saat satelah kelahiran hidup. 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

daerahyang lain atau dari suatu Negara ke Negara yang lain. Penduduk yang

datang kedaerah baru disebut Imigran, sedangkan penduduk yang pindah ke

daerah baru atau yang keluar dari suatu daerah disebut Emigran.

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
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yang cenderung cepat akan memperberat tekanan pada lahan, peningkatan

pengangguran dan sulitnya pemenuhan fasilitas pendidikan dan sosial.

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat berperan penting terhadap suatu Negara Berkembang

terutamanya Negara Indonesia yang dikenal sebagai Negara berkembang yang

dimana jumlah penduduk nya semakin bertamabah, namun tingkat pendidikan

di Indonesia masih belum maksimal. Namun pendidikan di Indonesia di bagi

tiga macam yaitu :

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan yang diutamakan dan tersusun

mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah tinggi serta pendidikan

tinggi sebagai berikut:

1) Pendidikan dari awal atau pendidikan dasar untuk meneruskan ke

pendidikan menengah. Pendidikan yang dasar ini merupakan

pendidikan seorang anak untuk menepuh pendidikan yaitu bertaraf

Sekolah dasar (SD) setelah pendidikan yang awal atau dasar ini bisa

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut yaitu bertaraf

sekolah menengah pertamah (SMP).

2) Pendidikan menengah adalah suatu pendidikan yang dimana

pendidikan ini dari pendidikan dasar sehingga dapat menempuh

pendidikan menegah dan meneruskan menjadi pendidikan tinggi.

Pendidikan menegah diantara lain pendidikan yang bertaraf sekolah

menengah atas (SMA) dan sekolah Menengah kejuruan (SMK) serta
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madrasah Aliyah, dan pendidikan menengah lainnya yang tingkat

pendidikannya sama.

3) Pendidikan tinggit yaitu pendidikan yang paling tertinggi di anatara

pendidikan dasar maupun pendidikan menegah. Pendidikan tinggi

adalah pendidikan yang menempuh untuk menjadi pendidikan

diploma, sarjana, magsiter, spesialis maupun doctor yang di

laksanakan oleh perguruan tinggi.

a. Pendidikan nonformal

Pendidikan nonformal dapat diartikan pendidikan yang di

jalanin diluar dari pendidikan formal seperti pendidikan dasar,

pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan ini bisa

didapatkan dimana saja seseorang berada yaitu untuk menambah

wawasan seseorang dan sebagai penganti pendidikan formal seperti

halnya pendidikan buta huruf, pendidikan agama, pendidikan anak

usia dini maupun lainnya.

b. Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang sama halnya

dengan pendidikan formal maupun informal yang dimana

pendidikan informal dapat di bombing oleh orang tua masing –

masing dikarenakan pendidikan informal diajarkan seseorang anak

dapat meneyelesaikan suatu masalah yang mereka hadapi dengan

mandiri sehingga seorang anak dapat memecahkan suatu masalah

tersebut dan tetap didampingi orang tua, pendidikan informal ini
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pendidikan yang dilingkungan keluarga dan anak untuk membentuk

anak dari kecil sampai besar untuk menjadikan watak, sikap, emosi,

akal, taqwa dalam berperilaku sehari – hari di lingkungan keluarga

maupun masyarakat.

5. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Jumlah

Penduduk Miskin

Pertumbuhan ekonomi yang semakin tahun akan mengalami

kenaikan secara terus menerus namun PDRB adalah suatu indicator utama

yang dimana masyarakat yang menikmati hasil dari suatu pendapatnn yang

dihasilkan setiap wilayah tersebut. Jika PDRB suatu wilayah itu menurun

dikarenakan pendapatan suatu masyarakat di wialayah tersebut menurun

maka masyarkat yang berkemmampuan minim akan mengubal pola makan

maupun barang yang lebih murah sehingga tidak dapat berjalan dengan

maksimal.

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat

kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan

cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan

jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian

menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah

(negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) yang terdapat lebih banyak

pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan

baik di antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan.
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6. Hubungan jumlah penduduk dengan penduduk miskin

Jumlah penduduk yang semakin tahun mengalami peningkatan dan

kepadatan penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang semakin

meningkat akan menimbulkan kemiskinan di suatu wilayah dikarenakan

minimnya lapangan pekerjaan sehingga dapat menghambat pertumbuhan

ekonomi di suatu wilayah dan meningkatnya jumlah penduduk miskin di

suatu wilayah.

7. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Jumlah penduduk miskin

Tingkat pendidikan adalah suatu peranan penting bagi suatu Negara

utamanya Negara Indonesia dimana semakin tinggi pendidikan yang di

peroleh maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada

kenyataannya masih banyak masyarakat yang memiliki pendidikan rendah.

Hal tersebut dikarenakan pola pikir masyarakat kebanyakan

yangmenganggap lebih baik anak mereka tidak perlu menempuh pendidikan

sekolah.Namun, bukan hanya disebabkan oleh pola pikir masyarakat saja

tetapi bisa juga dari kondisi finansialnya. Masyarakat cenderung

mengutamakan agar anak bekerja daripada bersekolah untuk membantu

memperbaiki kondisi keuangan.Akibatnya masyarakat tidak mendapatkan

pekerjaan layak yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan.
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C. Perumusan Hipotesis

1. Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat di uraikan landasan teori dan

disusun suatu kerangka penelitian yang akan di lakukan. Kerangka penelitian

studi tersebut sebagai berikut:

2. Rumusan Hipotesis

Hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih perlu

diuji setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan

seksama serta menetapkan anggapan dasar. Dengan mengacu pada dasar

pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarka studi empiris yang pernah

dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan

hipotesis adalah diduga PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan

berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

PDRB

(X1)
Jumlah penduduk

miskin

(Y)

Tingkat Pendidikan

(X3)

Jumlah Penduduk

(X2)


