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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti tahun 2013 tentang 

“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional 

Bruto Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat”. Alat analisinya menggunakan 

regresi data panel. Hasilnya menunjukkan variabel indeks pembangunan 

manusia berpenaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Provinsi Jawa Barat Jawa Barat sedangkan variabel produk domestik 

regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Provinsi Jawa Barat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum tahun 2017 tentang 

“Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan 

Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di 

Indonesia Tahun 2011-2015”. Dimana alat analisisnya menggunakan uji 

regresi berganda dan data panel yang menghasilkan bahwa variable TPT 

berpengaruh positif dan signifikan, variabel IPM berpengaruh negatif dan 

signifikan dan  upah minimum berpengaruh positif dan signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Vighar tahun 2015 tentang “Analisis 

Pengaruh Performa Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Jawa 

Timur”.Alat analisis yang digunakan menggunakan regresi data panel. 

Hasilnya  menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari 



9 
 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, variabel pengangguran 

berpengaruh positif dan signifikan dan variabel indeks pembangunan 

manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa 

Timur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aria tahun 2017 tentang “Pengaruh 

PDRB, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Jawa Tengah”. Alat analisis yang digunakan menggunakan regresi data 

panel. Hasilnya  menunjukkan variabel PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan, variabel kesehatan dan kesehatan berpengaruh negatif dan 

signifikan dan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Surya tahun 2016 tentang “Pengaruh 

PDRB, IPM, Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

di Jawa tengah”. Alat analisinya menggunakan regresi data panel. 

Hasilnya PDRB berpengaruh positif dan signifikan, IPM dan jumlah 

penduduk berpengaruh negatif dan signifikam, variabel pengangguram 

berpengaruh postif dan signifikan. 

B. Landasan Teori 

1.  Kemiskinan 

Kemiskinan menurut Bapennas (2004), diartikan sebagai kondisi 

seseorang atapun kelompok seseorang yang tidak mampu untuk 

memenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan hidupnya. Hak 

dasarnya seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan dan juga 
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kesehatan, air bersih ,terpenuhinya rasa aman dari ancaman tindak 

kekerasan. 

Lebih lanjut menurut World bank dalam Saputra (2011) definisi 

kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat 

menikmati segala macam pilihan dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standrat hidup 

layak, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain. 

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk 

permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki tiga bentuk. 

Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 

2004):  

a. Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan 

seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis 

kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, 

perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan 

sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk 

kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar 

kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak 

dipakai sebagai konsep untuk menentukan mendefinisikan 

kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.  
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b. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang 

terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang 

belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga 

menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau 

ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum 

terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini 

umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.  

c.  Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi 

sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau 

masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat 

istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup 

dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa 

sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, 

dan relatif pula bergantung pada pihak lain. Adapun Pola 

kemiskinan menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) dalam 

Suliswanto (2010) yaitu: 

a. Persistent poverty dimana kemiskinan yang terjadi secara turun 

temurun. 

b. Cyclical poverty dimana kemiskinan mengikuti pola siklus 

ekonomi. 

c. Seasonal poverty dimana kemiskinan musiman yang biasanya 

dialami oleh petani dan juga nelayan. 
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d. Accidental poverty dimana kemiskinan terjadi akbiat bencana 

alam yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Ukuran Kemiskinan 

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan 

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic 

need approach). Pendekatan kemiskinan ini dilihat sebagai ketidak 

mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 

penduduk yang miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibwah garis kemiskinan. Menurut 

BPS garis kemiskinan sebagai berikut:  

a. Garis kemiskinan Makan (GKM) dimana pengeluaran 

kebutuhan makan dan minum yang disetarakan dengan 2100 

kilokalori perhari. 

b. Garis kemiskinan Non-Makanan (GKNM) dimana kebutuhan 

minimum dilihat dari perumahan, pendidikan, sandang, dan 

kesehatan. 

3. Penyebab Kemiskinan 

Menurut Sharp (1996) dalam Mudrajat Kuncoro (1997) ada tiga 

penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi: 

a. Secara mikro, kemiskinan terjadi akibat pola kempilikan 

sumberdaya yang tidak sama yang mengakibatkan distribusi 
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pendapatan yang tidak merata. Penduduk yang miskin memiliki 

sumberdaya yang terbatas juga kualitasnya rendah. 

b. Kemiskinan terjadi karena kualitas sumber daya manusianya 

berbeda. Sumber daya manusia yang rendah disebabkan oleh 

pendidikan yang rendah, kurang beruntung atau juga bias karena 

faktor keturunan. Jika kualitas SDMnuya rendah otomatis 

produktifitasnya akan rendah yang nantinya akan 

mengakibatkan upahnya juga rendah. 

c. kemiskinan terjadi akibat adanya perbedaan akses dalam modal. 

Penyebab kemiskinan menurut Sharp (1996) bermuara pada teori 

lingkaran kemiskinan kemiskinan (vicious circle of poverty). 

Lingkaran kemiskinan merupakan suatu lingkaran yang saling 

mempengaruhi satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu keadaan 

dimana suatu daerah akan tetep miskin. Adanya ketidaksempurnaan 

pasar, keterbelakangan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktvitas, Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan rendahnya 

pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan 

berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Jika pendapatan 

terus menurun mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk 

mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal. 
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Gambar 2. 1. Lingkaran Kemiskinan 
 

4. Indeks Pembanguan Manusia (IPM) 

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia 

yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi 

pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang 

digunakan untuk menilai kualitas pembangunan Manusia, hal ini 

mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh United Nation 

Development Programme(1990) dalam teori Indeks Pembangunan 

Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur 

tinggi rendahnya pembangunan manusia. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development 

Index (HDI) adalah indikator untuk mengukur kualitas (derajat 

Ketidaksempurnaan pasar, 

keterbelakangan SDM 
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pembangunan manusia) dari hasil pembangunan Ekonomi. Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), IPM adalah suatu ukuran capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui tiga dimensi 

dasar yaitu umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang 

layak. ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang luas karena 

terkait banyak faktor. faktor tersebut yaitu: 

a. Angka harapan hidup yang mewakili dimensi kesehatan. 

b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama bersekolah 

untuk mengukur kinerja pembangunan yang mewakili dimensi 

pendidikan. 

c. Dimensi Standar hidup layak yang dilihat dari kemampuan 

daya beli mayarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang 

dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita yang 

disesuaikan.  

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

a. Suatu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia. 

b. IPM juga dapat menentukan peringkat pembangunan suatu 

wilayah ataupun negara. 

c. IPM digunakan untuk melihat suatu ukuran kinerja pemerintah. 
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5. Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau 

merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi diatu wilayah . PDRB merupakan salah satu 

indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah 

dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

harga konstan.  PDRB merupakan gambaran kemampuan suatu daerah 

dalam mengelola Sumber Daya Alam  yang dimilikinya. PDRB yang 

dihasilakan oleh suatu daerah bervariasi tergantung pada potensi 

sumber daya alam dan faktor produksi di daerah tersebut. Cara 

penyajian PDRB disusun dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku 

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto  atas dasar 

harga berlaku merupakan nilai tambah suatu barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap 

tahunnya. PDRB atas harga berlaku juga digunakan untuk 

mengetahui sumber daya ekonomi. 

b. Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 

merupakan nilai tambah barang dan juga jasa yang dihitung 

menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai 
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tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk 

dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun 

atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka PDRB dapat diperoleh 

melalui tiga pendekatan yaitu: 

a. Pedekatan Produksi 

Jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh bebagai 

sektor yang berada di suatu provinsi dalam jangka waktu 

tertentu (satu tahun). Sektor-sektor tersebut yaitu: 

1. Pertanian dan Perternakan  

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri pengolahan 

4. Listrik, Gas dan Air bersih 

5. Kontruksi 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 

8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 

9. Jasa-jasa termasuk jasa pemerintah 

b.  Pendekatan Pendapatan  

Balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di 

suatu wilayah dalam waktu tertentu. Faktor-faktor tersebut 

meliputi sewa tanah, upah gaji, bunga modal dan keuntungan. 

c. Pendekatan Pengeluaran 
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Pentotalan semuan komponen permintaan akhir yaitu:  

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta 

yang tidak mencari untung 

2. pengeluaran konsumsi pemerintah 

3. pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) 

4. perubahan inventori 

5. ekspor netto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi 

impor) 

C. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pikir adalah konsep dari pemikiran dalam penelitian yang 

menyatakan pokok pemikiran atau permasalahan dari penelitian. Kerangka 

pemikiran yang tersusun adalah bahwa tingkat kemiskinan di 

pengaruhioleh dua faktor, yaitu indeks pembangunan manusia dan produk 

domestik regional bruto. Varibel tersebut merupakan variabel independen 

(bebas) dan merupakan varibel dependen (terikat) yang nantinya akan 

diukur menggunakan alat regresi untuk mendapatkan tingkat 

signifikansinya. 

1. Hubungan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan 

Berbagai upaya untuk menekan kemiskinan, salah satunya adalah 

dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jika indeks 

pembangunan manusia di suatu wilayah meningkat maka sumberdaya 

manusianya juga meningkat sehingga akan meningkatkan produktivas 

kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang meiliki produtivitas yang tinggi 
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akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan 

melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. 

Menurut Yani Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia 

memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan 

aspek  pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang dan hidup sehat, 

untuk mendapatkan pengetahuan dan mempunyai sumberdaya yang 

bisa memenuhi standart hidup. Artinya , tida demensi penting dalam 

pembangunan manusia tersebut sangat bepengaruh terhadap 

kemiskinan. 

2. Hubungan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan 

Menurut Sadono Sukirno (2000) laju pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau 

lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata 

diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto 

(PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana 

distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa 

yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB 

suatu daerah akan berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah 

tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, 

banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan 

pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang 

berkurang. 
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Brdasrkan penjelasan di atas dapat digambarkan pengaruh indeks 

pembangunan manusia, produk doestik regional bruto terhadap tingkat 

kemiskinan dalam suatu kerangka pemikiran seperti berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2. Kerangka Pemikiran 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pendapat sementara dalam penelitian berdasarkan 

pada teori yang terkait, dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan 

dua variabel atau lebih. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga 

indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskina di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
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