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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Solihin (2018) mengenai Kemiskinan di Kabupaten/Kota Kepulauan Riau. 

Hasil dari Uji Signifikan (Uji T) menunjukkan bahwa Variabel pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh signifikan negatif dengan nilai koefisien sebesar 0.009184, 

Variabel pengangguran berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien sebesar 

0.026093, Variabel pendidikan berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien 

sebesar -0.083680 ketika pendidikan naik 1 persen maka akan menurunkan jumlah 

penduduk miskin sebesar -0.083680 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0135 < α 

5%. Untuk Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan dengan nilai 

koefisien 0.926971 ketika jumlah penduduk naik sebesar 1 persen maka akan 

menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.926971 dengan nilai probabilitas 

0.0000 < α 5%. 

Putra, Arka (2018) mengenai Tingkat Kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi 

Bali. Hasil dari Uji Signifikan (Uji T) menunjukkan bahwa Variabel tingkat 

pengangguran terbuka berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.000, 

Variabel kesempatan kerja berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien sebesar 

0.008. Untuk Variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dengan nilai 

koefisien 0.000. Ketika variabel tersebut dikatakan signifikan karena berada 

dibawah nilai α = 10% 

Prastiwi (2018) mengenai Pengangguran Kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil 

pengujian statistik menunjukkan Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan dengan nilai Prob. Sebesar 0.0000, Variabel tingkat pendidikan 
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berpengaruh tidak signifikan dengan nilai Prob. Sebesar 0.4323. Untuk Variabel 

angka tenaga kerja berpengaruh signifikan dengan nilai Prob. Sebesar 0.0054. Dari 

hasil uji statistik yang dilakukan dengan nilai α = 10%  

Purnamasari (2017) mengenai Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-

2014. Hasil pengujian statistik menunjukkan Variabel pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan dengan nilai Prob. Sebesar 0.0346 dan untuk Variabel 

ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dengan nilai Prob. Sebesar 

0.0001. Ketika variabel tersebut dapat dikatakan signifikan karena berada di bawah 

nilai α = 10% 

Ratriadi (2009) mengenai Disparitas Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di 

DIY. Hasil pengujian statsitik menunjukkan Variabel dispariatas pendapatan 

berpengaruh tidak signifikan dengan nila Prob. Sebesar 0.086, Variabel inflasi 

berpengaruh signifikan dengan nilai Prob. Sebesar 0.006. Untuk Variabel 

pendapatan pemerintah berpengaruh signifikan dengan nila Prob. Sebesar 0.005. 

Variabel tersebut dapat dikatakan signifikan karena berada di bawah nilai α = 10% 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Definisi Kemiskinan 

Menurut Kuncoro (2003:123) kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang 

untuk memenuhi standar kehidupan minimum, yang dimana pengukuran 

kemiskinan dilihat dari sisi konsumsi. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan 

kemiskinan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang dilihat dari pengeluaran per harinya. (Sunusi, Kumenaung and 

Rotinsulu, 2014) 
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Todaro (2011) besarnya tingkat kemiskinan dapat diukur dengan garis 

kemiskinan (poverty line). Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut 

dengan kemiskinan absolute, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak 

mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Dikatakan sebagai 

kemiskinan absolute karena tidak tercukupinya tingkat kebutuhan-kebutuhan 

minum untuk bertahan hidup. Yang mana pada kondisi ini nyaris tidak mampu 

dalam memenuhi kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan 

Sedangkan kemiskinan relatif adalah ukuran mengenai kesenjangan di dalam 

distribusi pendapatan, biasanya berkaitan dengan tingkat rata-rata dari pendapatan. 

(Yudha, 2013) 

2. Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan muncul atau terjadi dimana adanya ketidakmampuan Individu 

dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar seperti makanan, tempat 

tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 

adanya alat pemenuh kebutuhan dasar yang langka misalnya seperti sulitnya 

mengkases pendidikan,pekerjaan dan kesehatan serta pendapatan yang rendah 

(Alhudori, 2017). Maka dari itu, supaya penanganan kemiskinan dapat dilakukan 

secara benar dan tepat sasaran hal utama yang harus diperhatikan adalah mencari 

tau penyabeb kemiskinan secara lengkap. (Laode, 2019) 

Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut sisi salah satunya adalah 

dari sudut sisi ekonomi. Jika dilihat dari sisi ekonomi penyebabnya ada tiga faktor. 

Yang pertama yaitu kemiskinan tersebut muncul karena adanya perbedaan 

kepemilikan sumber daya baik sumber alam maupun sumber daya manusia yang 
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menyebabkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua, Adanya 

perbedaan akses dalam meperoleh modal danyang terakir yaitu akbiat adanya 

tingkat produksi yang rendah sehingga seorang individu memiliki pendapatan yang 

rendah (Kuncoro,2006). Penyebab-penyebab tersebut dapat menjelaskan mengenai 

teori lingkaran setan kemiskinan atau yang disebut vicious cirlcle of poverty. 

Menurut Nurkse dikutip dari (Kuncoro,2006) menyatakan bahwa penyebab 

kemiskinan karena adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan 

kurangnya modal yang dimiliki seseorang menjadikan penyebab produktifitas 

menjadi rendah sehingga akan berdampak pada pendapatan yang diterimanya juga 

rendah. Seseorang berpendapatan rendah berdampak pada rendahnya tabungan dan 

investasi yang ia miliki yang menyebabkan keterbelakangan. (Arius Jonaidi, 2012)  

3. Ukuran Kemiskinan 

Secara umum karakteristik/ukuran kemiskinan terbagi menjadi 2 (Subandi, 

2014),  yaitu:  

1. Kemiskinan absolut, merupakan kondisi dimana tingkat pendapatan  

seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya  seperti 

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.   

2. Kemiskinan relatif, merupakan keadaan dimana sebenarnya pendapatan 

seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan minimum, tetapi masih dianggap 

miskin karena masih jauh rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat 

sekitarnya atau keadaan dimana perhitungan kemiskinan berdasarkan distribusi 

pendapatan antar lapisan sosial. (Dama, Lapian and Sumual, 2016) 
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4. Garis Kemiskinan 

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara 

dengan 2.100 kilokalori per hari, dan kebutuhan pokok non-makanan.  

Menurut Kuncoro (1997:103) garis kemiskinan berdasarkan pada konsumsi 

(consumption-based poverty line) terdiri dari dua, yaitu :  

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan 

kebutuhan mendasar lainnya.  

2. Jumlah kebutuhan lain, seperti biaya partisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat sehari-hari dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. (Iswanto et 

al., 2013) 

Menurut badan pusat statistik (BPS) Ketidakmampuan dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Untuk 

mengukur kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach) yang ditetapkan 

bps berdasarkan pengeluaran tiap orang perharinya. Dengan Kriteria statistik :  

1. Tidak miskin, yaitu mereka yang pengeluaran perbulannya lebih besar dari 

Rp. 350.610 

2. Hampir tidak miskin, yaitu orang dengan pengeluaran per bulan per kepala 

antara Rp.280.488 s/d Rp.350.610, atau sekitar antara Rp.9.350 s/d Rp. 

11.687 Per orang dalam satu hari  
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3. Hampir miskin, yaitu orang dengan pengeluaran perbulan per kepala antara 

Rp.233.740 s/d Rp.280.488 atau sekitar antara Rp.7.780 s/d Rp.9.350 Per 

orang dalam satu hari  

4. Miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala Rp.233.740 ke 

bawah atau sekitar Rp.7.780 ke bawah per orang dalam 1 hari  

5. Sangat miskin (Kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang 

dalam satu hari. Tidak diketahui berapa jumlah pastinya. 

5. Teori Lingkaran Kemiskinan 

Menurut Van Indra Wiguna (2013) terdapat beberapa inti yang menimbulkan 

kemiskinan dan segera harus di atasi. Orang miskin memiliki pendapatan yang 

rendah. Karena pendapatan yang kecil, pasti hanya memiliki tabungan dan investasi 

yang rendah dan menyebabkan kekurangan modal yang menyebabkan 

produktivitas rendah serta pendapatan yang kecil. Dengan pendapatan yang kecil 

maka menyebabkan jatuh miskin. (Tony, 2013)  

 

Sumber : Mudrajat Kuncoro, 2006 

Gambar: 2. 1 Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse 

Kekurangan 
Modal

Produktivitas 
Rendah

Pendapatan 
Rendah

Tabungan 
Rendah

Investasi 
Rendah
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6. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pembangunan tradisional lebih dimaknai 

sebagai pembangunan yang berfokus pada peningkatan PDRB suatu provinsi, 

kabupaten atau kota. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 

pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (Sitaniapessy, 

2011) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS (2013) yaitu jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi baik berupa barang dan jasa 

dalam suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, yang dihitung berdasarkan harga 

setiap tahunnya dan digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur 

perekonomian dan peranan sektor ekonomi yang ada. Sedangkan Produk Domestik 

Regional Bruto atas dasar harga konstan menggambakan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar 

acuan, dan digunakan untuk melihat pola pertumbuhan dari tahun ke tahun. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri dari dua macam yaitu: 

1. PDRB atas dasar harga berlaku 

PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah untuk barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, biaya antara, baik saat 

menghitung atau menilai produksi ataupun nilai tambah.  

2. PDRB atas dasar harga konstan 

PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai acuan atau tahun 
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dasar, baik pada saat menghitung atau menilai suatu produksi, biaya antar 

maupun komponen biaya tambah. 

7. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Arthur Lewis (1954), mengatakan bahwa apablia Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) semakin meningkat maka akan diikuti dengan aliran vertical dari 

penduduk kaya kependuduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat 

pertumbuhan pdrb akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian 

pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika 

penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pendapatan yang telah diterimanya. 

Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat 

kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang 

ditimbulkan dari adanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh sebab itu, 

maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat 

berdampak positif bagi pengurangan tingkat kemiskinan. (Prabowo, 2011) 

8. Definisi Ketimpangan Pendapatan 

1. Definisi Ketimpangan Pendapatan 

Kemampuan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat disuatu 

negara atau wilayah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kemampuan 

negara tidak hanya dilihat dengan seberapa besar pendapatan nasional dan 

pendapatan per kapita saja, namun juga bagaimana pendapatan itu didistribusikan, 

apakah pendapatan nasional didistribusikan merata atau timpang. Pendapatan yang 

dianggap merata apabila setiap individu memperoleh bagian yang sama dari output 

perekonomian. Sedangkan pendapatan yang dianggap tidak merata jika sebagian 
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output nasional hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat (Rahardja dan 

Mandala Manurung, 2008:245). 

Distribusi pendapatan dibagi dua ukuran pokok yaitu, distribusi ukuran adalah 

besar kecilnya bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing orang dan 

distribusi fungsional atau distribusi faktor-faktor produksi (Todaro,2003:221). Dari 

beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan 

mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau 

negara baik yang diterima oleh sebagian orang atau dari faktor-faktor produksi 

dikalangan penduduknya. (Sutanto and Imaningati, 2014) 

Sismosoemarto (Kucoro:2013:98) berpendapat bahwa ketimpangan sesring 

menyebabkan kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai 

daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia seharusnya 

bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi faktanya masih terjadi 

ketimpangan dimana-mana. Misalnya, pejabat daerah yang menggunakan mobil 

mewah ditengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, 

perusahaan besar yang mengekploitasi sumber daya alam secara besar-besaran 

disuatu wilayah, masyarakat hanya bisa menonton, adanya kecemburuan sosial 

yang dimana akibatnya masyarakat frustasi dengan kondisi sosial sehingga bisa 

menyebabkan perbuatan kriminal atau kekerasan lainnya. 

9. Teori Ketimpangan Pendapatan 

Kuznet (1955) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan seperti kurva U 

terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, 

distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu 
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tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata sehingga 

kemiskinan tinggi. pertumbuhan ekonomi yang pesat akan dibarengi dengan 

tingginya tingkat ketimpangan pembagian pendapatan atau ketimpangan relatif. 

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembagian pendapatan 

terdapat suatu trade off , yang mengimplikasikan bahwa pemerataan dalam 

pembagian pendapatan hanya dapat dicapai jika jika laju pertumbuhan ekonomi 

diturunkan. Dan sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai 

kemerosotan dalam pembagian pendapatan atau kenaikan dalam ketimpangan 

relatif. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinikmati oleh kaum kaya 

terlebih dahulu, kemudian baru dinikmati oleh kaum miskin, sehingga ketimpangan 

berpengaruh positif menaikan kemiskinan. (Waluyo, 2009) 

10. Pengangguran Terbuka 

1. Definisi Pengangguran 

Pengangguran adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas yang tidak memiliki 

pekerjaan, yang siap untuk bekerja dan melakukan usaha spesifik untuk 

menemukan pekerjaan selama empat minggu sebelumnya (Case dan Fair, 2004:50). 

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara 

langsung dan merupakan masalah yang berat. Jadi tidaklah mengejutkan jika 

pengangguran menjadi topik yang selalu diperdebatkan oleh para politik dan para 

politisi yang sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan 

membantu membuka lapangan kerja (Mankiw, 2006:154). Sedangkan menurut 

Dumairy (1996:75), pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan 

atau orang yang sedang mencari pekerjaan. 
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Pengangguran merupakan kenyataan yang dihadapi bukan hanya pada negara-

negara berkembang tetapi juga dihadapi oleh negara yang sudah maju. Secara 

umum, pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang tergolong dalam 

angkatan kerja tetapi masih belum bekerja atau masih mencari pekerjaan (Ningsih, 

2010:16). Proses pengumpulan statistik pengangguran dimulai dengan menentukan 

jumlah angkatan kerja dan jumlah orang di dalamnya yang bekerja dan 

menganggur. Tingkat pengangguran dihitung sebagai perbandingan orang yang 

tidak bekerja dengan angkatan kerja (Wiratmo, 1994:74). 

2. Macam-Macam Pengangguran 

Edwards (Arsyad, 2004:288) membedakan lima bentuk pengangguran yaitu: 

a. Penganggura terbuka: baik sukarela (mereka yang tidak bekerja tetapi 

menunggu pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang 

mau bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan). 

b. Setengah menganggur: mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, bulan) 

kurang dari yang mereka bisa kerjakan. 

c. Yang digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah 

pengangguran antara lain: 

1) Penganggura tak kentara misalnya petani yang bekerja di sawah selama 

sehari penuh, padahal pekerjaan mereka tidak memakan waktu selama 

sehari penuh. 

2) Pengangguran tersembunyi misalnya orang yang bekerja tetapi tidak 

sesuai dengan tingkat dan pendidikannya. 
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3) Pensiun lebih awal usia pensiun dipermuda dengan alasan memberikan 

peluang bagi yang muda-muda untuk menjabat. 

d. Tenaga kerja yang lemah: mereka yang bekerja full time tetapi kondisi 

jasmaninya yang lemah karena kurang gizi atau penyakitan. 

e. Tenaga kerja yang tidak produktif: mereka yang mampu bekerja secara 

produktif, tetapi dengan adanya sumber daya-sember daya yang kurang 

memadai menjadikan pekerjaan mereka terhambat. 

3. Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian 

Menurut Wiratmo (1994:75-76), tingkat pengangguran yang tinggi sering 

menimbulkan masalah-masalah di dalam negara yaitu: 

a. Masalah Sosial, peningkatan pengangguran bisa menyebabkan 

berkurangnya pendapatan yang berdampak pada peningkatan kemiskinan. 

Selain itu, pengangguran bisa juga meningkatkan tidakan kriminal. 

b. Masalah Fiskal, tingkat pengangguran yang tinggi menimbulkan masalah di 

tingkat pemerintahan. Pendapatan pajak menurun dikarenakan pendapatan 

pekerjaan dan pendapatan nasional menurun.  

Sedangkan menurut Pratama Rahardja dan Mandala Manurung (2008:381) 

pengangguran akan menimbulkan dampak negatif antara lain: 

a. Terganggunya Stabilitas Perekonomian 

Pengangguran yang semakin banyak maka akan mengurangi sisi permintaan 

dan penawaran agregat. 

b. Melemahnya Permintaan Agregat 
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Untuk dapat bertahan hidup manusia harus bekerja . Dengan penghasilan 

yang tinggi maka akan meningkatkan daya beli barang dan jasa, tetapi apabila 

pengangguran semakin bersifat struktural, maka daya beli akan semakin 

menurun dan akan menurunkan permintaan agregat. 

c. Melemahnya Penawaran Agregat 

Tingginya tingkat pengangguran akan menyebabkan melemahnya 

penawaran agregat yang dilihat dari peranan tenaga kerja sebagai faktor utama. 

Makin sedikit tenaga kerja yang digunakan maka akan semakin dikit juga 

penawaran agregat. Makin lama seseorang menganggur, keterampilan, 

produktivitas dan etika bekerjanya juga akan menurun. 

d. Terganggunya Stabilitas Politik 

Pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah 

sosial dan politik. Dampak sosial yang akan terjadi jika terlalu lama 

menganggur menyebabkan kriminalitas, pencurian, perampoka, 

penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun kegiatan ekonomi ilegal 

lainnya. 

11. Teori Pengangguran Terbuka 

Menurut Kuncoro (2003) mengatakan bahwa pengangguran terbuka biasanya 

terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan 

tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha 

mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah 

bekerja di sektor modern atau kantor. Untuk mendapatakan pekerjaan itu mereka 

bersedia menunggu untuk beberapa lama. Tidak tertutup kemungkinan mereka 
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berusaha mencari pekerjaan itu di kota atau provinsi atau daerah yang kegiatan 

industri telah berkembang. Sebaliknya, angka pengangguran terbuka rendah di 

daerah atau provinsi yang kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian. 

Pada umumnya, mereka yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja 

untung menopang kehidupan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin 

Menurut kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan,2001), pertumbuhan serta 

kemiskinan mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat 

kemakmuran masyarakat, karena pada awal proses pembangunan tingkat 

kemiskinan cenderung meningkat dan ketika mendekati tahap akhir pembangunan 

maka akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan. 

Menurut Mudrajat Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional lebih 

cenderung mengutamakan  peningkatan PDRB suatu provinsi,kabupaten/ kota. 

Menurut Sadono Sukiro (2000), laju pertumbuhan ekonomi lebih di pengaruhi 

oleh peningkatan PDRB ,tetapi hal ini tidak hanya di ukur dari peningkatan produk 

domestik regional bruto saja, melainkan harus memperhatikan sejauh mana 

distribusi pendaptan telah menyebar kelapisan masyarakat, serta siapa saja yang 

telah menikmati hasilnya. Sehingga dapat di ketahui dengan menurunnya PDRB 

akan mempengaruhi terhadap tingkat kualitas konsumsi masyarkat, serta apabila 

tingkat pendapatan penduduk rendah maka akan mempengaruhi terhadap jumlah 

konsumsi maupun kualitas konsumsi masyarakat yang lebih murah. 
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2. Hubungan Ketimpangan Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Kuznet (1955) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan seperti kurva U 

terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, 

distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu 

tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata sehingga 

kemiskinan tinggi. pertumbuhan ekonomi yang pesat akan dibarengi dengan 

tingginya tingkat ketimpangan pembagian pendapatan atau ketimpangan relatif. 

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembagian pendapatan 

terdapat suatu trade off , yang mengimplikasikan bahwa pemerataan dalam 

pembagian pendapatan hanya dapat dicapai jika jika laju pertumbuhan ekonomi 

diturunkan. Dan sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai 

kemerosotan dalam pembagian pendapatan atau kenaikan dalam ketimpangan 

relatif. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinikmati oleh kaum kaya 

terlebih dahulu, kemudian baru dinikmati oleh kaum miskin, sehingga ketimpangan 

berpengaruh positif menaikan kemiskinan 

Hasil penelitian Adelman dan Moris (1973), Chenery dan Syrquin (1975) dan 

Ahluwalia yang menggunakan cross section data dan memperkuat kesimpulan dari 

penelitian Kuznet yang didasarkan atas data time series, namun Ahluwalia juga 

menekankan bahwa penelitiannya tidak menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang 

pesat tidak selalu menyebabkan kemerosotan dalam pembagian pendapatan . Dalam 

hal ini dikontraskan pengalaman berbeda-beda dari dua negara berkembang dimana 

kedua negara ini sama-sama saling mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, 

yaitu Brasil yang mengalami kemerosotan dalam pembagian pendapatan dan 
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Taiwan, mengalami kemerosotan pendapatan dikarenakan pertumbuhan ekonomi 

yang pesat (Wie, 1980:5). 

Berdasarkan atas penelitian-penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli 

ekonomi, tidak dapat disimpulkan bahwa ketikan pertumbuhan ekonomi yang pesat 

selalu membuat ketimpangan pendapatan. Hal ini tergantung kondisi khusus yang 

terjadi di masing-masing negara berkembang serta kebijaksanaan khusus yang 

dilakukan oleh berbagai negara tersebut. 

3. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk 

Miskin 

Sukirno dalam I Made Yogatama (2010:34) pengangguran memiliki pengaruh 

terhadap masyarakat lain dikarenakan orang yang menganggur tidak memiliki 

pendapatan, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran karena dengan 

menganggur tentunya akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Apabila tingkat 

penganngguran di suatu negara tinggi maka akan menyebabkan dampak sosial 

politik yang buruk dan akan menimbulkan kendala dalam pembangunan ekonomi 

jangka panjang. 

Dengan meningktanya angka pengangguran akan memberikan dampak yang 

buruk pada perekonomian dikarenakan orang yang menganggur tidak akan bisa 

menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian pendapatan per kapita yang 

rendah maka akan mengurangi kesejahteraan masyarakat dan dapat menyebabkan 

kemiskinan. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Tingkat kemiskinan di Indonesia hingga kini masih tinggi walaupun setiap 

tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2010-2017 tapi presensi ini belum dapat 

mengentaskan Jumlah Penduduk Miskin yang ada di beberapa provinsi di 

Indonesia, sedangkan tujuan dari perencanaan pembangunan yaitu untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat mengurangi kemiskinan 

dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya untuk 

mengurangi tingkat pengangguran. 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu maka 

dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-

variabel yang juga telah dijelaskan sebelumnya. Maka secara sederhana kerangka 

pemikiran pemikiran dapat dirumuskan pada gambar di bawah ini :  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Sumber: Dikembangkan untuk skripsi ini 

Gambar: 2. 2 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Produk Domestik 

Regional Bruto X1 

Ketimpangan 

Pendapatan X2 

Jumlah Penduduk 

Miskin (Y) 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka X3 
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E. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu gagasan atau rancangan-rancangan dalam penelitian 

yang diharapkan mampu memberikan gambaran-gambaran masalah yang ada dan 

tersusun sesuai dengan teori yang terkait dengan permasalahan penelitian, dimana 

suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan 

dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). 

Berdasarkan urain pada Latar belakang, Perumusan masalah, uraian penelitian 

terdahulu, maka hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah diduga adanya 

pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ketimpangan Pendapatan dan 

Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
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