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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Heriansyah (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Jumlah 

Industri dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2012-2016”. Penelitian ini 

menggunakan alat analisis regresi data panel. Hasil penelian menunjukkan 

bahwa variabel jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin. Sedangkan variabel indeks pembangunan manusia 

(IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. 

Barirah (2015) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja dan Inflasi terhadap Kemiskinan 

di Kota Surakarta tahun 1995-2013. Penelitian ini menggunakan regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produk domestic 

regional bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel 

kemiskinan, variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan dan variabel inflasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. 

Wahyuningsih (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh 

Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini menggunakan regresi 

berganda dalam bentuk logaritma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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variabel produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Sama seperti variabel produk domestik regional 

bruto, variabel jumlah penduduk juga berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. 

B. Tinjauan Teori 

a. Pengertian kemiskinan 

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang 

tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan 

(porper) dipahami sebagai keadan kekurangan uang atau barang untuk 

menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam 

Chriswardani Suryawati, 2005), mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu 

konsep terpadu (intergrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu: 

1. Kemiskinan (proper) 

2. Ketidakberdayaan (powerless) 

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) 

4. Ketergantungan (dependence) 

5. Keterasingan (isolation) 

Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai sejauh mana suatu individu 

berada di bawah tingkat standarr hidup minimal yang dapat diterima oleh 

masyarakat atau komunitasnya. Marianti dan Munawar (2006) berpendapat 

bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, didefinisikan dan 

diukur dalam banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan telah diukur 
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dengan terminology  kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan 

konsumsi.seseorang dikatakan miskin bila ia berada dibawah tingkat 

kesejahteraan minimum tertentu, yang telah disepakati.  

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:123), kemiskinan didefinisikan 

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, dimana 

pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, 

garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) Pengeluaran yang diperlukan 

untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan 

(2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya 

partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Menurut Bachtiar Chamsyah (2006:5), kemiskinan merupakan keadaan 

ketertutupan, yaitu tertutup dari segala bentuk pemenuhan kebutuhan diri yang 

besifat fisik atau non fisik. Menurut Suparlan (2000), kemiskinan adalah 

keadaan serba kekurangan harta benda dan benda berharga yang dialami 

seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin 

atau serba kekurangan modal, uang pengetahuan, kekuatan sosial, fisik, 

hokum, maupun akses ke fasilitas umum, kesempatan kerja, dan berusaha. 

Niemietz (2011) menyatakan bahwa kemiskinan adalah 

ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti 

makanan, pakaian, papan dan obat-obatan. 
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b. Bentuk-bentuk Kemiskinan 

Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut 

pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapaan, 

kemiskinan dibagi menjadi dua antara lain: 

1. Kemiskinan Absolut 

Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut 

apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, 

sandang, kesehatan, papan dan pendidikan. 

2. Kemiskinan Relatif 

Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup diatas 

garis kemiskinan tetapi masih berada dibawah kemampuan masyarakat 

sekitarnya. 

Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyebabnya, kemiskinan dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok 

masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, 

sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. 

2. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh system 

pembangunan yang tidak adil dan juga disebabkan oleh faktor-faktor 

rekayasa manusia. 
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c. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan 

Menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut: 

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah 

yang terbatas dan kualitasnya rendah. 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia 

karena kualitas sumber daya manusia yang rendahberarti produktivitas 

juga rendah, upahnya pun rendah. 

3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. 

Dibawah ini ada pula penyebab kemiskinan menurut Karimah 

Kuraiyyin antara lain: 

1. Merosotnya standar perkembangan pendapatan perkapita secara global. 

2. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. 

3. Biaya kehidupan yang tinggi. 

4. Pembagian subsidi in come  pemerintah yang kurang merata. 

Ismawan mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan 

keterbelakangan adalah persoalan aksesbilitas. Akibat keterbatasan dan 

ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) 

pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan dengan paksa 

apa yang saat ini dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). 

Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, 
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akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi 

terhambat. 

d. Perangkap dan Lingkaran Kemiskinan 

Lingkar kemiskinan adalah suatu rangkaian yang saling mempengaruhi 

satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan 

dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran 

untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. 

Menurut Nurkse (1953) ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, 

yaitu segi penawaran (supply) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang 

rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan 

kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk 

menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat 

pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal 

dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. 

Dari segi permintaan (demand) di negara-negara yang miskin perangsang 

untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk 

berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena 

pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah 

karena tingkt produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan 

pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu, pembentukan modal 

yangterbatas disebabkan kurangnya pemicu untuk menanamkan modal dan 

seterusnya. 
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Teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) yang 

dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) mengatakan bahwa suatu negara 

miskin karena negara itu pada dasarnya memang miskin. Teori ini merupakan 

konsep yang mengandaikan suatu konstellasi melingkar dari daya-daya yang 

cenderung beraksi dan bereaksi satu sama lain secara sedemikian rupa 

sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana 

kemiskinan. Dengan kata lain, lingkaran setan merupakan analogi yang 

mengumpamakan bahwa kemiskinan itu ibarat sebuah lingkaran yang tidak 

memiliki pangkal ujung, sehingga akan terus berputar pada lingkaran yang 

sama. 

Konsep lain, diajukan oleh Chambers (1983). Menurutnya, terdapat 5 

(lima) keadaan kurang menguntungkan yang saling terkait, sehingga individu, 

keluarga atau masyarakat sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan. 

Kelima keadaan yang tidak mengutungkan tersebut adalah: 

1. Kelemahan dalam hal fisik (physical weakness) 

2. Rentan terhadap suatu guncangan (vulnerability) 

3. Terisolasi (isolation) 

4. Ketidakberdayaan (powerlessness) 

5. Kemiskinan (poverty) 

Kelima komponen tersebut saling terkait antara satu dengan yang 

lainnya seperti jarring laba-laba. Kondisi ini diperlihatkan pada gambar 

dibawah ini. 
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Sumber Chambers 1983 

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Model Chambers 

Easterly (2006) menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber perangkap 

kemiskinan, yaitu: (1) tabungan yang rendah saat tingkat pendapatan rendah, 

(2) fungsi produksi yang tidak konveks (non-convexities in the production 

function) dan (3) perangkap Malthus. Hien (2011), menyimpulkan terdapat 

empat kemungkinan penyebab utama perangkap kemiskinan, yaitu kegagalan 

pasar, eksternalitas, risiko atau guncangan dan kondisi awal. 

e. Pengertian Industri 

Istilah industri mempunyai dua arti. Pertama, industri adalah himpunan 

perusahaan-perusahaan sejenis, seperti industri komestik yang terdiri dari 

perusahaan penghasil. Kedua, industri sebagai suatu sektor ekonomi yang 

melakukan kegiatan produktif untuk mengolah bahan mentah menjadi barang 

jadi atau barang setengah jadi, atau sering disebut sebagai industri pengolahan. 

Powerlessness 

Isolation Vumerability 

Poverty Physical 

Weakness 
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Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan 

kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan 

tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang 

kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya, dan sifatnya lebih dekat 

kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan 

pekerjaan perakitan (assembling). industri pengolahan dibagi dalam 4 

golongan, yaitu: 

1. Industri besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih) 

2. Industri sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang) 

3. Industri kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang) 

4. Industri rumah tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang. 

Pengertian industri menurut UU No. 5 tahun 1984 adalah kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan 

atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih untuk penggunaannya 

tersebut rancangan bangunan atau perekayasaan industri.  

Menurut Sadono Sukirno dalam Amir Machmud (2002), industri 

mempunyai dua pengertian yaitu secara umum dimana industri diartikan 

sebagai perusahaan yang menjalankan operasi kegiatan ekonomi yang 

tergolong ke dalam sektor sekunder. Sedangkan yang kedua adalah pengertian 

dalam teori ekonomi, dimana industri diartikan sebagai kumpulan perusahaan 

yang mengahsilkan barang yang sama dalam suatu pasar. 

Garna, 1997 menjelaskan dalam pembangunan industri akan 

merangsang pertumbuhan sektor lainnya sehingga akan memperluas lapangan 
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pekerjaan. Dengan bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan maka akan dapat 

menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga masyarakat dapat meningkatkan 

taraf kehidupannya dan dapat meratakan pendistribusian pendapatan pada 

Kab/Kota. 

f. Tenaga Kerja 

Menurut Mulyadi S (2002:59), tenaga kerja adalah manpower yang 

berarti penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh 

penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika 

ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi 

dalam aktivitas tersebut. 

Menurut Sumarsono 2009:3 Tenaga kerja adalah semua orang yang 

bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka 

yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima 

bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu 

untuk bekerja , dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak 

ada kesempatan kerja. 

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan 

bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun masyarakat. 

Sedangkan menurut Sumitro Djojohadikusumo, tenaga kerja adalah 

semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang 

menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang 
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menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang 

menganggur tepaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. 

g. PDRB Sektor Industri 

Produk Domestik  Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi 

barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dalam kurun 

waktu tertentu yang biasanya selama per satu tahun. Menurut BPS (2013) 

disebutkan bahwa besaran PDRB dapat dihitung melalui pengukuran arus 

sirkulasi (circular flow) dan pengukurannya dapat dibedakan menjadi tiga cara 

yaitu: 

1. Metode total keluaran (total-output method) 

2. Metode pengeluaran antar keluaran (spemding-on-output method) 

3. Metode pendapatan dari produksi (income-from production method). 

Secara popular, pendekatan perhitungan PDRB dengan ketiga metode 

diatas lebih dikenal dengan sebutan pendekatan produksi,, pendekatan 

pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Menurut pendekatan produksi, 

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas dasar harga dasar atas barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun) ditambah pajak atas produk neto (pajak 

kurang subsidi atas produk). 

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 kategori 

lapangan usaha, yaitu: (a) pertanian, kehutanan dan perikanan, (b) 

pertambangan dan penggalian, (c) industri pengolahan, (d) pengadaan listrik 

dan gas, (e) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (f) 
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konstruksi, (g) perdagangan besar dan eceran, (h) transportasi dan 

pergudangan, (i) penyediaan akomodasi dan makan minum, (j) informasi dan 

komunikasi, (k) jasa keuangan dan asuransi, (l) real estate, (m,n) jasa 

perusahaan, (o) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 

wajib, (p) jasa pendidikan, (q) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (r,s,t,u) jasa 

lainnya. 

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa 

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi di suatu wilayah dan salam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun). PDRB merupakan penjumlahan kompensasi pekerja, surplus usaha 

bruto, pendapatan campuran bruto dan pajak kurang subsidi atas produksi dan 

impor. 

Sedangkan menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua 

komponen akhir yang terdiri dari (a) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (b) 

pengeluaran konsumsi lembaga non profit rumah tangga/LNPRT, (c) 

pengeluaran konsumsi pemerintah (d) pembentukan modal tetap domestic 

bruto (e) perubahan inventori (f) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). 

PDRB maupun agregatnya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu 

atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut dasar harga 

berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun 

berjalan. Pada dasar harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga pada 

harga dasar satu tahun tertentu. Karena menggunakan harga konstan (tetap), 

maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh 
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perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga 

(inflasi/deflasi). 

C. Hubungan Antar Variabel Penelitian 

a. Hubungan Jumlah Industri dengan Kemiskinan 

Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin dalam kaitannya 

dengan keberhasilan sebuah pembangunan adalah dengan adanya 

pembangunan industri, maka diharapkan akan dapat memacu dan mendorong 

pembangunan sektor lainnya. Jumlah industri yang cukup cepat akan 

mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli).  Adanya 

peningkatan dan daya beli (permintaan) tersebut menunjukkan bahwa 

perekonomian itu tumbuh dan sehat. 

Menurut Todaro, dikutip dalam Tambunan (2001) pembangunan 

ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu 

tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. 

Pembangunan ekonomi dapat juga dicerminkan dengan jumlah industri yang 

meningkat, artinya kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga 

mengurangi jumlah penduduk miskin. 

b. Hubungan Tenaga Kerja dengan Kemiskinan 

Menurut Mulyadi S (2002:59), tenaga kerja adalah manpower yang 

berarti penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh 

penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika 
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ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi 

dalam aktivitas tersebut. 

Menurut Sukirno (2004) Salah satu factor penting yang menentukan 

kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat 

mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat 

terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur akan mengurangi 

pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka 

capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat. 

c. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Kemiskinan 

Menurut Todaro, dikutip dalam Tambunan 2001, pembangunan 

ekonomi masyarakat pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu 

tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. 

Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara 

memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak 

menikmati hasilnya. 

Menurut Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional yang 

lebih dimaknai sebagai pembangunan lebih mmfokuskan pada peningkatan 

PDRB suatu Provinsi, Kabupaten atau Kota. Menurut Sardono Sukirno 

(2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDB tanpa memandang 

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil, selanjutnya pembangunan 

ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB secara 

keseluruhan , tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pandapatan 

telah menyabar ke lapisan masyarakat, serta siapa yang telah menikmati hasil-
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hasilnya sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas 

dan pada konsumsi rumah tangga miskin yang terpaksa merubah pola 

makanan pokoknya ke barang peling murah dengan jumlah barang yang 

berkurang. 

D. Kerangka Pemikiran 

Dari pengertian yang telah dipaparkan dalam berbagai teori diatas, 

kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Hal ini pun disebabkan oleh berbagai faktor, mulai faktor dalam 

diri masyarakat itu sendiri maupun sebagai sebab dari kebijakan pemerintah. 

Namun, kemiskinan yang terjadi dapat ditanggulangi dengan berbagai cara, 

yaitu dengan membuka peluang maupun melakukan pemberdayaan. 

Berdasarkan hal tersebut kerangka pikir dari peneliti untuk meneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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E. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan kemungkinan jawaban dari persoalan yang 

sedang dalam penyidikan. Suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang dianggap 

benar dan barangkali tanpa keyakinan, agar bisa ditarik suatu konsekuensi 

yang logis dan dengan cara kemudian diadakan pengujian (testing) tentang 

kebenarannya dengan mempergunakan fakta-fakta (data) yang ada (Supranto, 

2001:32) berdasarkan kerangka pikir diatas, maka hipotesis yang didapat 

sebagai berikut: 

1. Jumlah industri sedang dan besar berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Gresik. 

2. Tenaga kerja industri sedang dan besar berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik. 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik. 

 


