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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

 (Fatimah, 2018) melakukan penelitian dengan judul “ analisis pengaruh 

kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks 

pembangunan manusia di provinsi banten tahun 2010-2015”, hasil penelitian 

ini adalah kemiskinan dan pertumbuhan tidak signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di Provinsi Banten dan pengangguran berpengaruh 

negative signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. 

        (Dewi, Yusuf, & Iyan, 2017) melakukan penelitian dengan judul 

“pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks 

pembangunan manusia di provinsi Riau”,hasil penelitian ini adalah kemiskinan 

berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau 

dan Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan  

(IPM)  di Provinsi Riau. 

   (Etik Umiyati, Amril, 2017) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin 

terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/kota Provinsi Jambi”, 

hasil penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan 

yaitu dengan nilai 0.5310.  Sedangkan belanja modal dan jumlah penduduk 

miskin berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Jambi. 

(Nursiah Chalid & Yusuf, 2014) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimun 
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Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”, hasil dari penelitian ini tingkat 

kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan upah minimum dan laju 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia dengan nilai koefisien sebesar 0.005 dan 0.953. Dan 

variabel yang paling mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah 

variabel laju pertumbuhan ekonomi. 

B. Landasan Teori 

1.  Indeks Pembangunan Manusia 

     Indeks pembangunan manusia adalah salah satu alat ukur  yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Indeks pembangunan manusia 

merupakan indikator pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negative 

terhadap kondisi kemiskinan, suatu daerah yang memiliki tingkat indeks 

pembangunan manusia yang tinggi maka kualitas hidup masyarakatnya juga 

tinggi atau dapat dikatakan jika nilai indeks pembangunan manusia tinggi 

seharusnya tingkat kemiskinan rendah (Napitupulu, 2008). Indeks 

pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja 

pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu 

wilayah dalam beberapa hal yaitu harapan hidup, intelektualitas dan standar 

hidup layak. Saat perencanaan pembangunan, indeks pembangunan manusia 

juga berfungsi memberikan tuntunan menentukan prioritas dalam merumuskan 

kebijakan dan menentukan program. Badan Pusat Statistik membagi status 
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pembangunan manusia menjadi empat golongan. Pembagian golongan indeks 

pembangunan manusia dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 2.1. Kategori IPM menurut Badan Pusat Statistik 

No. Nilai IPM Keterangan 

1. IPM < 60 Rendah 

2. 60 ≤ IPM < 70 Sedang  

3. 

4. 

70 ≤ IPM < 80 

IPM ≥ 80 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Teori Indeks pembangunan manusia dapat diukur oleh beberapa hal yaitu : 

1. Usia panjang dan sehat yang ditunjukkan oleh angka harapan hidup 

2. Pengetahuan yang diukur dari harapan lama sekolah atau rata-rata lama 

sekolah  

3. Standar hidup layak dengan menggunakan indicator produk nasional bruto 

per kapita 

Perhitungan IPM dilakukan setiap tahun, adapun manfaat perhitungan IPM 

antara lain (Kusumaningrum, 2018) 

1. Sebagai indicator untuk perbandingan kinerja antar daerah dalam 

menentukan kualitas pembangunan manusia 

2. Sebagai indicator untuk mengetahui perkembangan kinerja pembangunan 

manusia pada masing-masing komponen 

3. Sebagai dasar kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah agar terpacu 

menaikkan peringkatnya melalui pemanfaatan sumberdaya dan penentuan 

prioritas program peningkatan kualitas hidup manusia 

4. Sebagai salah satu kriteria untuk penentuan besarnya alokasi dana bantuan 

pembangunan manusia dari pusat ke daerah 
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Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia 

adalah sebagai berikut: 

IPM = 1/3 (X1+ X2+ X3) x 100 ............................. (1) 

Di mana: 

X1 : Indeks harapan hidup 

X2 : Indeks Pendidikan 

X3 : Indeks standart hidup layak 

1. Indeks harapan hidup.  

Indeks harapan hidup merupakan indeks yang menunjukkan jumlah 

tahun hidup dari penduduk. Indeks harapan hidup bertujuan untuk 

mencerminkan hidup sehat masyarakat dan rata-rata lama hidup dengan 

memasukkan informasi angka kelahiran dan kematian setiap tahunnya. 

2. Indeks Pendidikan  

Indeks pendidikan merupakan indeks yang mencakup dua indicator 

yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan 

menggunakan populasi penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada 

usia tersebut penduduk sudah ada yang putus sekolah. Acuan usia 15 tahun 

keatas digunakan untuk mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena 

penduduk yang masih berusia di bawah 15 tahun masih berstatus bersekolah 

maupun akan sekolah sehingga masih tidak dapat ditentukan rata-rata lama 

sekolahnya.  

3. Paritas Daya Beli/Purchasing Power Parity (PPP).  
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Standar hidup layak (daya beli) diukur menggunakan indikator yang 

dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk mengukur daya beli 

penduduk antar provinsi di Indonesia, badan pusat statistic menggunakan 

data rata-rata konsumsi 27 yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar 

daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP. Komoditi 

tersebut terpilih dari survey social ekonomi nasional (SUSENAS) 

Badan Pusat Statistik mengelompokkan capaian IPM menjadi empat 

kategori, yaitu: kategori sangat tinggi dengan nilai IPM ≥ 80, kategori tinggi 

dengan nilai 70 ≤ IPM < 80, kategori sedang dengan nilai 60 ≤ IPM < 70, 

dan kategori rendah dengan nilai IPM < 60.  

Indeks pembangunan manusia berperan penting dalam 

pembangunan ekonomi sebab pembangunan manusia yang baik akan 

menciptakan Sumber Daya Manusia yang baik dan berkualitas dan akan 

menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Kualitas sumber 

daya manusia yang tercipta karena indeks pembangunan manusia yang baik 

merupakan parameter bagi investor dalam memutuskan menanam modal ke 

daerah, sehingga ketika indeks pembangunan manusia membaik maka daya 

saing daerah tersebut juga akan turut membaik. Adapun komponen Indeks 

Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut : 

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir (Life Expectancy)   

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan berapa 

banyak waktu atau tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. 
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2.    Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling)  

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang 

digunakan dalam menjalankan pendidikan formal.Cakupan penduduk yang 

dihitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. 

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi  pada umur 25 

tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 

tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh 

UNDP.  

3.   Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling )  

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu 

di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun 

ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.  

Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi 

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.  

4. Pengeluaran per Kapita (Purchasing power parity )      

 Pengeluaran per kapita merupakan pengeluaran yang ditentukan 

dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata 

pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari 

level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat 

konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.Perhitungan paritas daya beli 

pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas 

merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.   
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2.Kemiskinan 

 kemiskinan adalah seseorang yang secara ekonomis tidak mampu 

mencukupi kebutuhan dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran yang 

dianggap sebagai kebutuhan mendasar dari standar hidup tertentu. 

Kemiskinan (porper) dalam arti sempit diartikan sebagai keadaan 

kekurangan barang maupun uang untuk menjamin kebutuhan dasar. 

Menurut (Chriswardani Suryawati, 2010) kemiskinan dalam arti luas  

memiliki lima konsep yang terpadu yaitu : 

a. Kemiskinan (proper) 

b. Keterasingan (isolation) 

c. Ketergantungan (dependence) 

d. Ketidakberdayaan (powerless) 

e. Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) 

Menurut (Kuncoro, 2010), kemiskinan diartikan sebagai 

ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum 

bahkan kebutuhan dasar. Dimana konsumsi dijadikan sebagai dasar 

pengukuran kemiskinan. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan 

terdiri dari dua unsur yaitu : 

1) Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan 

biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 

2) Jumlah kebutuhan lain yang mencerminkan biaya partisipasi dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari 
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Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan 

seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang berada 

di kondisi dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum yang meliputi 

kebutuhan makan maupun non makan. Kemiskinan dapat diukur dengan 

membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau 

jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang  perbulan. Jadi 

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan atau dibawah garis kemiskinan.  

Sharp (1996:173-191) mendefinisikan ada tiga penyebab 

kemiskinan jika dilihat dari sisi ekonomi. Penyebab yang pertama yaitu 

kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber 

daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 

Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dengan kualitas yang rendah 

dan jumlah yang terbatas. Penyebab yang kedua yaitu kemiskinan muncul 

akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber 

daya manusia yang rendah mengakibatkan produktifitas menjadi rendah 

sehingga tingkat upah juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya 

manusia disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, adanya 

diskriminasi atau keturunan. Penyebab yang ketiga yaitu kemiskinan 

muncul akibat adanya perbedaaan akses ke modal (Machmud, 2016) 

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut didasarkan oleh teori 

lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) yang dikemukakan oleh 

Nurkse pada tahun 1953, bahwa “poor country is poor because it is poor” 
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(Negara miskin itu miskin karena memang miskin). Skema lingkaran 

kemiskinan dapat digambarkan pada gambar berikut ini : 

Gambar 2.1 

Lingkaran Kemiskinan 

 

 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Empat mazhab (Machmud, 2016) : 

(a) Individual Explanation yaitu kemiskinan disebabkan oleh karakteristik 

orang itu sendiri. Karakterisik tersebut seperti cacat bawaan, malas, 

gagal dalam bekerja, pilihan yang salah, belum siap memiliki anak dan 

lainnya. 

(b) Familial Explanation yaitu kemiskinan diakibatkan karena factor 

keturunan dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang 

berulang, terutama factor pendidikan 

(c) Subcultural Explanation yaitu kemiskinan diakibatkan karena 

karakteristik suatu lingkungan yang berakibat pada moral masyarakat 

(d) Structural Explanation yaitu menganggap kemiskinan sebagai produk 

dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan 

pembedaan status atau hak 

Kekurangan Modal 

Investasi Rendah 

Tabungan Rendah Pendapatan Rendah 

Produktifitas Rendah 

Ketidaksempurnaan Pasar, 

Keterbelakangan, 

Ketertinggalan 
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Faktor penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut : 

a. Bahan kebutuhan dasar dan prasarna yang terbatas 

b. Adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem 

yang kurang mendukung 

c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor 

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

sector ekonomi  

e. Rendahnya produktifitas dan tingkat pembentukan modal dalam 

masyarakat 

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 kepemilikan tanah dan alat-alat produktif 

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 
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Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah 

pendapatan, tingkat fertilitas, harapan hidup, air bersih, tingkat upah, 

konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, tingkat kematian ibu, 

kekurangan gizi anak, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi 

pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, 

pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), perkembangan penduduk, melek 

huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan (Dewi 

et al., 2017) 

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. 
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2) Kemiskinan relatif 

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. 

3.Tingkat Pengangguran 

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 

sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. 

Contoh orang yang tidak sedang mencari kerja adalah ibu rumah tangga, siswa 

sekolah SMP SMA mahasiswa perguruan tinggi dan sebagainya yang karena 

suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan 

Menurut Badan Pusat Statistik pengangguran adalah seseorang yang 

sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau 

seseorang yang berusaha mencari pekerjaan bahkan seseorang yang tidak 

bekerja sama sekali. Data pengangguran diperoleh dari hasil survey rumah 

tangga seperti survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS), survey penduduk 

antarsensus (SUPAS), sensus penduduk, dan survey social ekonomi nasional 

(SUSENAS). Di antara sensus atau survey tersebut sakernas merupakan survey 

yang khusus dirancang untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan secara 

periodic. Saat ini, sakernas diselenggarakan dua kali setahun yaitu pada bulan 
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februari dan agustus. Menurut BPS pengangguran dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis yaitu : 

Jenis pengangguran berdasarkan Penyebabnya : 

a. Pengangguran Friksional 

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang bersifat sementara 

akibat adanya kendala waktu, infromasi dan kondisi geografis antara pelamar 

kerja dan pembuka lamaran pekerjaan.  

b. Pengangguran structural 

Pengangguran structural adalah keadaan dimana seorang 

pengangguran yang sedang mencari pekerjaan tidak mampu memenuhi kriteria 

atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh pembuka lapangan pekerjaan. 

Semakin maju perekonomian maka tingkat kualitas sumber daya manusia yang 

dibutuhkan dalam pekrjaan juga semakin tinggi. 

c. Pengangguran Musiman 

Pengangguran musiman adalah keadaan dimana seseorang harus 

menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. 

Contohnya adalah petani dan nelayan. Petani yang menanti musim tanam dan 

pedagang buah durian yang menunggu musim durian 

d. Pengangguran Siklis 

Pengangguran siklis adalah penganggguran yang menganggur akibat 

imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih 

rendah daripada penawaran kerja 

e. Pengangguran Teknologi 
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Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh 

adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia 

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya 

a. Pengangguran Terbuka 

     Pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak 

bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah 

bekerja sama sekali maupun yang sudah bekerja) atau sedang mempersiapkan 

suatu usaha. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak 

mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan 

tetapi belum mulai bekerja. 

b. Pengangguran Tersembunyi 

Pengangguran tersembunyi adalah pengguran yang terjadi karena jumlah 

pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya 

diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien. 

c. Pengangguran Bermusim 

Pengangguran bermusim adalah keadaan seseorang yang menganggur 

karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek 

d. Setengah Menganggur 

Setengah menganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja 

normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau 

masih bersedia menerima pekerjaan. 

Besarnya tingkat pengangguran di suatu Negara dapat dihitung dengan 

menggunakan konsep tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pengangguran 
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terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang 

mencari pekerjaan (baik bagi yang belum pernah bekerja yang sama sekali 

maupun yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha 

mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi 

belum mulai bekerja. Menurut laporan social Indonesia tahun 2007, tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) mengindikasikan penduduk usia kerja yang 

termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka 

diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah 

angkatan kerja yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

TPT = (Pencari Kerja/Angkatan Kerja) x 100% 

Kegunaan dari indicator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit 

(orang) maupun persentase adalah sebagai acuan bagi pemerintah untuk 

membuka lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya juga dapat 

menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke 

tahun. Indicator ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan 

pembangunan perekonomian Indonesia selain angka kemiskinan. Secara  

spesifik tingkat pengangguran terbuka dalam sakernas terdiri atas : 

1) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha 

2) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan 

3) Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena 

sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja 
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4) Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena 

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan 

4. Belanja Modal 

  Peran pemerintah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat , baik peran secara langsung maupun peran secara tidak langsung. 

Salah satu peran pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal yakni suatu usaha 

pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan 

besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang 

tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk 

daerah/regional(Ariza, 2012) 

   Menurut (Abdul, 2004) belanja modal merupakan belanja 

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menamba asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja 

yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja 

administrasi umum. 

   Belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian 

barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain 

pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan 

jaringan, furniture, software dan sebagainya (Mahmudi, 2010). Maka ketika 

belanja modal meningkat maka indeks pembangunan manusia juga akan 

meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat diperlukan peran 

pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu 

peran pemerintah adalah melalui kebijakan fiscal yaitu usaha pemerintah untuk 
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mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam 

dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. 

 Belanja modal memiliki beberapa objek belanja antara lain sebagai berikut 

(Mahmudi, 2010) : 

- Belanja modal pengadaan alat-alat berat 

- Belanja modal pengadaan tanah 

- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 

- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor 

- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor 

- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor 

- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara 

- Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel 

- Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan 

- Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor 

- Belanja modal pengadaan peralatan kantor 

- Belanja modal pengadaan mebel 

- Belanja modal pengadaan computer 

- Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga 

- Belanja modal pengadaan peralatan dapur 

- Belanja modal pengadaan alat-alat studio 

- Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi 

- Belanja modal pengadaan alat-alat ukur 
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- Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium 

- Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran 

- Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 

- Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan 

- Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air 

- Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota 

- Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon 

- Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan 

- Belanja modal pengadaan buku/kepustakaan 

- Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan 

- Belanja modal pengadaan hewan dan tanaman 

- Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan atau keamanan 

5. Hubungan Kemiskinan dengan Indeks pembangunan manusia (IPM) 

      Ada tiga fakor utama yang dapat menyebabkan seseorang menjadi 

miskin yaitu rendahnya pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan 

rendahnya tingkat kesehatan. Penduduk miskin akan lebih banyak 

menggunakan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makan, 

dibadingkan penduduk kaya (Pratowo, 2013). Akibatnya penduduk miskin 

tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan 

kesehatan yang layak. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu 

pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang 

rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat 

produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan 
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pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu 

selanjutnya menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang 

berkualitas serta tidak mampu memenuhi kualitas daya belinya (Melliana & 

Zain, 2013). 

        Hal ini sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan 

oleh nurkse (1953) bahwa adanya keterbelakangan dan kekurangan modal 

akan menyebabkan rendahnya produktifitas yang nantinya akan berdampak 

pada rendahnya pendapatan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014) bahwa kemiskinan memiliki pengaruh 

negative terhadap ipm. 

6.  Hubungan Pengangguran dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

        Indeks pembangunan manusia mencerminkan kesejahteraan setiap 

manusia. Apabila seseorang tidak bekerja atau pengangguran maka orang 

tersebut tidak akan mendapatkan pendapatan. Jika seseorang tidak memiliki 

pendapatan maka orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dan daya 

belinya. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat kesejahteraan 

akan semakin menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Zakaria,2018) dan Chalid dan Yusuf yang menunjukkan hasil 

penelitian bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM 

7.  Hubungan belanja modal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Pengalokasian dana belanja modal untuk kesejahteraan masyarakat 

terutama dibidang pendidikan, diharapkan lebih besar untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa danuntuk memajukan bangsa. Belanja modal ini dapat 
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berupa sarana dan prasarana, pembangunan gedung yang memadai untuk 

kenyamanan bersekolah sehingga kemajuan dalam pendidikan juga akan 

meningkatkan kualitas pembangunan manusia.  

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrasrtuktur. Pemenuhan 

kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber 

daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan 

teknologi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi. 

Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi 

daerah yaitu meningkatkan kesejahteaan dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas yang bersinggungan langsung 

dengan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Zakaria, 2018) dan (Etik Umiyati, Amril, 2017) yang 

menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia. 

A. Perumusan Hipotesis 

1. Kerangka Berpikir 

    Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori, maka disusun suatu 

kerangka penelitian studi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka 

penelitian studi tersebut adalah sebagai berikut: 
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2. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih harus diuji dan 

dibuktikan kebenarannya setelah peneliti mendalami permasalahan 

penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar (Arikunto, 

2006). Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan 

berdasarka studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian 

dibidang ini, berdasarkan kerangka pikir diatas hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah diduga jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran 

dan belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 
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Jumlah Penduduk Miskin 

Tingkat Pengangguran 
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