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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Amalia (2012) meneliti pengaruh pendidikan, pengangguran, dan inflasi 

terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Alat analisis 

yang digunakan adalah data panel. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI), pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan inflasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan  di Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

Andini (2017) meneliti pengaruh inflasi, tingkat pengangguran terbuka, 

dan upah minimum Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah data panel. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, tingkat pengangguran 

terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Jawa Tengah, upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. 

Jajuli (2015) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 

Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah teknik Partial Adjustment 

Model (PAM). Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk 

dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan 
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terhadap kemiskinan, jumlah pengangguran dalam jangka panjang dan jangka 

pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, tingkat 

pendidikan dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan upah minimum dalam jangka panjang 

dan jangka pendek berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan 

di Jawa Tengah. 

Nisbah (2018) meneliti pengaruh tingkat pengangguran dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Deli 

Serdang, Karo dan Langkat. Alat analisis yang digunakan adalah data panel. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Deli 

Serdang, Karo dan Langkat dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, 

Karo dan Langkat.  

Rohani (2016) meneliti pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan 

ekonomi, pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, 

variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan, dan variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas, maka 

penelitian ini mempunyai perbedaan dari konteks waktu, wilayah, dan variabel. 

Dimana variabel penunjang yang digunakan adalah inflasi dan tingkat 

pengangguran serta teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik Partial 

Adjustment Model (PAM). Kedua variabel tersebut diharapkan mampu 

menjelaskan variabel mana yang berpengaruh terhadap tingkat  kemiskinan di 

Indonesia. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kemiskinan 

Menurut klasifikasi kemiskinan ada lima macam  

yaitu : 

1. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar 

minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh 

tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat 

pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin 

atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan 

miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, 

sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. 

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang tidak mengacu atau tidak 

didasarkan pada garis kemiskinan. Kemiskinan absolut adalah derajat dari 
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kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan 

hidup tidak dapat terpenuhi. 

2. Kemiskinan Relatif 

Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan 

relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa 

memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. 

Penekanan dalam kemiskinan relatif adalah adanya ketimpangan pendapatan 

dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah 

ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif juga dapat digunakan 

untuk mengukur ketimpangan antar wilayah yang dilakukan pada suatu wilayah 

tertentu. Pengukuran relative diukur berdasarkan tingkat pendapatan, ketimpangan 

sumberdaya alam serta sumberdaya manusia berupa kualitas pendidikan, 

kesehatan, dan perumahan. 

3. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat 

yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki 

tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. 

Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman 

sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya. 

Kemiskinan struktural juga dapat diukur dari kurangnya perlindungan dari hukum 

dan pemerintah sebagai birokrasi atau peraturan resmi yang mencegah seseorang 

memanfaatkan kesempatan yang ada. 
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4. Kemiskinan Kronis 

Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu kondisi 

sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak 

produktif, keterbatasan sumberdaya atau daerah-daerah yang kritis 

akan sumberdaya alam dan daerah terpencil, dan rendahnya derajat pendidikan 

dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan 

masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. 

5. Kemiskinan Sementara 

Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya yaitu perubahan siklus ekonomi 

dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman, 

dan bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya 

tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. 

a. Teori Kemiskinan 

Penjelasan tentang kemiskinan jika dijelaskan  tidak sedikit,  kemiskinan 

yang terjadi pada setiap negara yang baru saja mengalami merdeka setelah 

terjadinya Perang Dunia ke II menitikberatkan dalam keterbelakangan di 

perekonomian negara itu sendiri yang menjadi masalahnya Hardiman dan 

Midgley (1982: 52-54) dalam Kuncoro (1997: 106). Penyebab dari kemiskinan 

jika dilihat dari sisi ekonomi di identifikasi menjadi beberapa macam (Kuncoro, 

1997:107). Pertama, dilihat secara mikro kemiskinan datang dikarenakan terdapat 

pola kepemilikan sumberdaya yang tidak sama dan mengakibatkan ketimpangan 

distribusi pendapatan. Penduduk miskin mempunyai sumberdaya dengan kualitas 

rendah dan jumlah yang terbatas. Kedua, munculnya kemiskinan berakibat dari 
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perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas dari sumberdaya 

manusia yang rendah maka produktivitas juga rendah yang berakibat upah rendah. 

Akibat dari rendahnya kualitas sumber  daya yaitu pendidikan yang rendah, 

adanya diskriminasi atau karena keturunan, dan nasib yang kurang beruntung. 

Ketiga, yang menyebabkan kemiskinan bermuara dalam teori lingkaran 

setan kemiskinan (vicious circle f poverty). Teori ini di kemukakan oleh Ragnar 

Nurkse (1953) dalam Kuncoro (1997: 107) yaitu seorang ekonom  pembangunan 

ternama yang mengatakan “a poor country is poor because it is poor”  atau 

“negara miskin itu miskin karena dia miskin.”  

Rendahnya produktivitas disebabkan oleh adanya keterbelakangan, 

ketidaksempurnaan dan  kurangnya modal sehingga berakibat pada rendahnya 

tingkat pendapatan yang diterima. Rendahnya tingkat pendapatan yang diterima 

akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Tingkat investas yang 

rendah juga dapat mengakibatkan suatu keterbelakangan. Maka, dapat 

disimpulkan setiap cara untuk menurunkan kemiskinan sebaiknya diarahkan untuk 

memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan.   

Menurut pandangan Nurkse, terdapat dua perangkap lingkaran kemiskinan 

yaitu dilihat dari segi permintaan (demand) dan penawaran (Supply). Dari segi 

permintaan (demand) negara yang tingkat kemiskinanya rendah untuk 

menanamkan modal tentunya sangat rendah dikarenakan jangkauan pasar untuk 

berbagai macam barang terbatas. Kejadian itu di akibatkan oleh rendahnya 

pendapatan masyarakat. Pendapatan rendah disebabkan tingkat produktivitas 

rendah karena adanya keterbatasan pembentukan modal di masa lalu. Kurangnya 
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keinginan seseorang untuk menamankan modal yang mengakibatkan 

pembentukan modal menjadi terbatas. 

Dari segi penawaran (supply) yaitu ketika tingkat pendapatan masyarakat 

rendah disebabkan oleh tingkat produktivitas rendah sehingga keinginan 

masyarakat untuk menabung sedikit. Keinginan untuk menabung yang sedikit 

membuat kemampuan untuk pembentukan modal (investasi) rendah, pembentukan 

modal (investasi) rendah menyebabkan kekurangan modal sehingga tingkat 

produktivitasnya rendah begitulah seterusnya. Berikut gambar lingkaran setan 

kemiskinan (the vicious circle of poverty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mudrajat Kuncoro (1997:107) 

Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty) 

2. Inflasi 

a. Teori Keynes 

Menurut pandangan Keynes proses inflasi terjadi dikarenakan suatu 

masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Terjadinya 
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inflasi pada teori ini tidak lain yaitu proses perebutan bagian rezeki di antara 

kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada 

yang disediakan oleh masyarkat tersebut. Sistem perebutan ini diartikan menjadi 

keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah 

barang-barang yang tersedia (yang disebut dengan inflationary gap),  

mengakibatkan harga secara umum akan naik. 

Timbulnya inflation gap disebabkan oleh golongan masyarakat yang 

berhasil menterjemhkan aspirasi menjadi permintaan yang efektif akan barang-

barang. Maka, dengan kata lain mereka berhasil mendapatkan dana untuk 

mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung 

dengan dana. 

Golongan masyarakat seperti itu kemungkinan adalah pemerintah sendiri, 

yang akan berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat 

dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayahi 

dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut bisa juga para pengusaha-

pengusaha swasta yang berkeinginan untuk melakukan investasi baru dan 

mendapatkan dana pembiayaannya dari kredit bank, golongan tersebut bisa pula 

berupa serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota-

anggotanya melebihi kenaikan produktivitas buruh. Apabila, jumlah dari 

permintaan-permintaan efeketif dari semua golongan masyarakat tersebut pada 

harga berlaku melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang dapat 

dihasilkan oleh masyarakat maka inflationary gap akan timbul, dikarenakan 

permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia.  
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 Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif 

dari semua golongan masyarakat yang melebihi jumlah output yang mampu 

dihasilkan oleh masyarakat. Inflasi akan berhenti apabila permintaan efektif total 

tidak melebihi  pada harga yang brelaku dan jumlah output yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Boediono, (1982:110-111) 

Gambar 2.2. Inflationary gap 
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Berdasarkan Gambar 2.2. menunjukkan keadaan dimana inflationary gap 

tetap timbul. Di sini kita menganggap bahwa semua golongan masyarakat dapat 

memperoleh dana yang cukup untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang 

akan dibeli. Dengan timbulnya inflationary gap , kurva permintaan efektif 

bergeser dari D1 ke D2. Inflationary gap sebesar Q1Q2 timbul dan harga akan naik 

dari P1 ke P2. Kenaikan harga ini mengakibatkan rencana pembelian golongan 

masyarakat tidak dapat terpenuhi Karena jumlah barang yang tersedia tidak bisa 

lebih besar lagi daripada 0Q1, maka yang terjadi hanya realoasi barang-barang 

yang tersedia dari golongan lain dari masyarakat ke sektor pemerintah. 

Apabila pada periode berikutnya golongan masyarakat tersebut bisa 

memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembeliannya yang lama 

dengan harga baru yang lebih tinggi dan pemerintah berusaha memperoleh jumlah 

barang seperti yang direncanakan pada periode sebelumny dengan harga baru 

yang lebih tinggi, maka inflationary gap sebesar Q1Q2 akan timbul lagi. Harga 

akan naik lagi dari P2 ke P3. Apabila golongan masyarakat tetap berusaha 

memperoleh jumlah barang barang yang sama dan mereka berhasil mendapatkan 

dana untuk membiayai rencana tersebut pada tingkat harga berlaku, maka 

inflationary gap akan timbul pada periode selanjutnya. Dalam hal ini harga akan 

terus-mnerus naik. 

Proses inflasi akan berhenti karena inflationary gap makin mengecil dan 

akhirnya hilang pada periode ke 5. Harga menjadi stabil pada P5. Dibalik proses 

ini beberapa golongan masyarakat menerima bagian output yang lebih kecil. 

Inflasi selalu diikuti dengan adanya redistribusi pendapatan. 
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Hubungan antara inflasi dengan kemiskinan di suatu negara adalah searah. 

Kenaikan inflasi akan tercermin dari kenaikan harga barang dan jasa yang tersedia 

dan dibutuhkan masyarakat sehingga berefek menurunkan daya beli. Secara 

global kejaidan ini akan menurunkan kesejahteraan secra riil atau dapat pula 

dikatakan menaikkan kemiskinan. Kejadian lain dari naiknya inflasi akan tampak 

dari peningkatan jumlah uang beredar baik kartal maupun giral yang melebihi 

volume barang dan jasa yang dihasilkan. Ketimpangan ini akan menyulut 

kenaikan harga komoditas yang menambah pada seluruh barang dan jasa sehingga 

menurunkan kemakmuran masyarakat yang berarti peningkatan kemiskinan 

(Sukirno, 1999). 

3. Tenaga Kerja 

a. Teori Lewis 

Teori Lewis menjelaskan bahwa kelebihan pekerjaan merupakan 

kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan tenaga kerja adalah 

pengangguran terselubung yang mampu dialihkan dan dapat digunakan di sektor 

lain dengan tidak mengurangi produksi, di mana pada mulanya para pengangguran 

tersebut berada. Kelebihan pekerjaan satu sektor akan memberikan andil terhadap 

pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Terdapat dua struktur 

dalam perekonomian negara berkembang yatu sektor kapitalis modern dan sektor 

subsisten terbelakang (Mulyadi, 2003). 

Sektor subsisten merupkan sektor ekonomi yang kegiatan utamanya 

ditujukan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Menurut Lewis sektor 

subsisten tidak hanya terdiri dari sektor pertanian tetapi juga sektor informal 
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seperti pedagang kaki lima. Sektor subsisten memiliki kelebihan penawaran kerja 

dan tingkah upah rastic murah daripada sektor kapitalis. Meskipun demikian, 

tingkat upah yang berada pada sektor subsisten ini tidak serendah seperti produk 

marjinal tenaga kerja tersebut. Lebih murahnya upah pekerja asal pedesaan dapat 

menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja 

tersebut dalam pengembangan industri modern yang ada di perkotaan. Selama 

berlangsungnya proses industrialisasi maka kelebihan penawaran kerja di sektor 

subsisten akan diserap. Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerjaan dalam 

sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan 

meningkat. Sedangkan sektor kapitalis menjelaskan jika tingkat upah lebih tinggi 

daripada tingkat upah di sektor subsisten. Lewis mengungkapkan terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan demikian yaitu biaya 

hidup disektor kapitalis lebih tinggi dan para pekerja harus hidup di kota yang 

cara hidupnya lebih berdisiplin.  

Menurut Teori Lewis, berasal dari permisalan-permisalan diatas disitulah 

proses pembangunan berawal dan terus-menerus berlangsung dari akibat 

penanaman kembali modal yang diperoleh pada sektor kapitalis. Apabila sektor 

kapitalis mendapat keuntungan maka dana tersebut akan ditanamakan kembali 

oleh para pengusaha. Kegiatan itu akn menciptakan sejumlah kesempatan kerja 

baru, meningkatnya produksi nasional, dan dengan begitu pembangunan ekonomi 

dapat tercipta. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut maka lebih banyak kegiatan 

ekonomi dilakukan di sektor kapitalis, kesempatan kerja menjadi lebih banyak di 

sektor ini dan pada akhirnya akan menciptakan naiknya produksi dan 
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pembangunan ekonomi. Proses perubahan seperti ini akan terus-menerus berulang 

sehingga makin lama tingkat keuntungannya makin besar dan pada akhirnya 

tingkat penanaman modal menjadi lebih tinggi dan laju perkembangan ekonomi 

juga makin bertambah cepat. Maka tenaga kerja yang bekerja pada sektor kapitalis 

makin lama makin bertambah banyak jumlahnya. Kendati demikian, proses 

pembangunan ini akan terus-menerus berlangsung sehingga dalam perekonomian 

itu tidak terdapat lagi kelebihan tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sukirno, Sadono (2006:199) 

Gambar 2.3. Teori Lewis 
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 Gambar 2.3. pada sumbu tegak menujukkan tingkat upah di sektor 

subsisten dan sektor kapitalis, dan tingkat produk marjinal tenaga kerja di sektor 

kapitalis. Ketika faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan dan apabila masih 

terdapat kelebihan dalam jumlah tenaga kerja, tingkat upah di kedua sektor 

ekonomi tersebut tidak akan mengalami perubahan. Besarnya tingkat upah 

disektor subsisten adalah S dan tingkat upah ini dinamakan upah subsisten, yaitu 

upah yang memungkinkan pekerja dan keluarganya mempertahankan hidup 

mereka. Di sektor kapitalis tingkat upah mencapai W. Kurva P1Q1, P2Q2, P2Q2, 

dan P4Q4 menunjukkan tingkat produk marjinal dari setiap pekerja tambahan 

disektor kapitalis. Pada permulaannya tingkat produk marjinal satu pekerja 

tambahan adalah seperti ditunjukkan oleh kurva P1Q1. 

Nilai produk marjinal seorang tenaga kerja di sektor kapitalis masih lebih 

besar daripada tingkat upah disektor itu, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di 

sektor itu akn terus ditambah oleh para pengusaha. Langkah itu bertujuan agar 

para pengusaha dapat mencapai keuntungan yang maksimal, dan keadaan ini 

tercapai apabila nilai tingkat produk marjinal sama dengan tungkat upah di sektor 

kapitalis. Oleh karena itu, penggunaan tenaga kerja baru akan dihentikan oleh 

pengusaha sektor kapitalis apabila besarnya produk marjinal sama dengan W, dan 

ini dicapai pada titik Q1. Dengan demikian, jumlah pekerja di sektor kapitalis pada 

waktu itu adalah 0N1 dan pada waktu yang sama jumlah keuntungan di sektor 

kapitalis adalah sebesar P1WQ. Kegiatan ini bukan saja mengakibatkan 

perkembangan dan kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kenaikan tingkat 
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produktivitas. Pada masa berikutnya produk marjinal para pekerja akan bertambah 

tinggi. 

Perubahan tingkat produktivitas akan mendorong para pengusaha 

menggunakan lebih banyak pekerja yaitu sebanyak ON2. Langkah ini akan 

merealisasi tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Pada tingkat 

kegiatan ekonomi seperti ini besarnya surplus yang akan diperoleh para kapitalis 

adalah P2WQ2. Penanaman kembali keuntungan ini akan menaikkan tingkat 

produktivitas pekerja lebih lanjut sehingga memungkinkan secara terus-menerus 

melakukan peningkatan penggunaan tenaga kerja. Maka semakin lama sektor 

kapitalis akan makin bertambah besar dan jumlah tenaga kerja yang dipkerjakan 

akan terus menerus bertambah. Mula-mula perkembangan kesempatan kerja 

berubah dari ON1 menjadi ON2 dan seterusnya menjadi ON3, ON4 hingga 

akhirnya tidak terdapat lagi kelebihan pekerja dalam perekonomian tersebut 

(Sukirno, 2006). 

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 
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kegiatan ekonomi. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan 

yang dimiliki dengan yang dibutuhkan lapangan kerja. 

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. 

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika 

rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi 

saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan 

secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan 

(income poverty rate) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi 

(consumption poverty rate). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan 

likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh 

pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan 

peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh 

dalam jangka pendek (Prasetyo, 2009). 
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C. Pengaruh Antar Variabel 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka 

dimunculkan beberapa kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh inflasi dan 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1990-2017: 

1. Hubungan Inflasi Terhadap Kemiskinan 

Inflasi merupakan naiknya harga barang sacara umum, ketika harga naik 

secara rastic dalam periode tertentu atau dapat dikatakan sebagai gejala 

ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar atau dengan tersedianya 

jumlah barang dan jasa. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi 

berkurang, apalagi bagi orang-orang dengan pendapatan tetap kenaikan upah tidak 

secepat kenaikan harga, maka inflasi akan menurunkan upah rill setiap individu 

yang berpendapatan tetap. Bagi pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan 

mengalami penurunan, akan tetapi bagi yang memiliki kekayaan tetap seperti 

tanah atau tabungan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai rill 

kekayaan dikarenakan inflasi (Sukirno, 2002). 

Penurunan nilai pendapatan akan memicu munculnya kemiskinan, jika 

semakin banyak kelompok masyarakat yang pendapatannya terpenuhi oleh 

kebutuhan hidupnya akibat penurunan nilai pendapatannya maka berarti 

keolompok masyarakat itu masuk pada kategori miskin. Dengan demikian inflasi 

memiliki hubungan dengan kemiskinan (Rahayuningsih, 2014). Menurut 

penelitian (Rohani, 2016) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan. 
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2. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Pengangguran mempunyai keterkaitan yang erat untuk mempengaruhi 

tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah diterapkan pada bentuk rendahnya 

tingkat pendapatan, minimnya pendidikan, kurangnya kesehatan, perumahan yang 

kurang layak, serta rendahnya peluang untuk memperoleh pekerjaan. Peluang 

untuk memperoleh pekerjaan rendah ini akan mengakibatkan terjadinya 

pengangguran. Tingginya pengangguran akan menyebabkan berkurangnya 

pendapatan, maka kebutuhan sehari-sehari tidak dapat terpenuhi yang  akhirnya 

mengakibatkan terjadinya kemiskinan (Mankiw, 2003).  

Efek buruk dari pengangguran adalah apabila pendapatan masyarakat 

berkurang maka akan mengurangi tingkat kemakmuran yang sudah dicapai 

masyarakat tersebut. Semakin turunnya kesejahteraan masyrakat yang disebabkan 

oleh menganggur maka akan menyebabkan kemiskinan karena tidak mempunyai 

pendapatan. Jika pengangguran suatu negara buruk, maka tejadi kericuhan politik 

dan sosial yang menyebabkan efek buruk terhadap kesejahteran masyarakat dan 

prospek pembangunan ekonomi pada jangka pajang (Sukirno, 2004:41)Menurut 

penelitian (Nisbah, 2018) yang memperlihat hasil tingkat pengangguran memiliki 

pengaruh tidak signifikan positif terhadap kemiskinan. 

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Inflasi dan Tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1990-2017 dijadikan 

sebagai variabel bebas yang secara parsial atau bersama-sama diduga 
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mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan uraian penelitian 

sebelumnya dan landasan teori, maka dapat dibuat skema hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Gambar 2.4. maka dapat dijelasakan hubungan inflasi 

terhadap kemiskinan yaitu apabila inflasi naik maka tingkat kemsikinan di 

Indonesia akan naik, sebaliknya jika inflasi turun maka tingkan kemiskinan di 

Indonesia juga turun. Begitupula pada tingkat pengangguran yaitu apabila tingkat 

pengangguran naik maka tingkat kemiskinan di Indnesia akan naik, sebaliknya 

jika tingkat pengangguran turun maka tingkat kemiskinan di Indonesia  juga turun. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, 

atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan 

pernyataan tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta 

merupakan pernyataan yang saling spesifik . 
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Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menggunakan hipotesis 

sebagai berikut : 

Diduga Variabel inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2017 dalam jangka pendek dan 

jangka panjang.  

 

 


