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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Rio Dwi Heriansyah (2018) dalam penelitian yang berjudul “ Analisis 

Pengaruh Pertumbuhan Industri dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap 

tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2012-2016. 

Analisis dengan menggunakan panel data dan menggunakan alat pengolah data 

Eviews dengan pendekatan Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pertumbuhan Industri berpengaruh negatif signifikan dan Indeks Pembangunan 

Mausia berpengaruh negatif signifikan. 

Susi Irawati (2014) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. Analisis menggunakan metode 

Linier berganda data panel dengan pendekatan Random Effect. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di 

Indonesia. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin  di Indonesia. 

Muhammad  Sri Wahyudi Suliswanto (2010) dalam penelitian yang berjudul 

“ Pengaruh Produk Domestik Bruto (PRDB) dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. Analisis Menggunakan metode 

regresi linier berganda data panel dengan pendekatan Random Effec 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Produk Domestik Bruto 

(PRDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

B. Landasan Teori 

1. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat 

digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi 

dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun 

sifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik 

masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, 

sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. Indeks 

Pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan 

untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di 

suatu wilayah . 

Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program 

pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga 

kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan 

ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM 

merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang 

mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk 

suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. 

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam 
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memberikan tuntutan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan umum 

yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. 

Menurut Badan Pusat Statistika, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabungkan 

menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh 

pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata 

memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan 

perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan.  

a. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia 

Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur besar 

indeks pembangunan manusia dalam suatu negara, yaitu : 

a. Lamanya hidup diukur dari harapan hidup pada saat lahir 

b. Tingkat Pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka 

melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan 

rata-rata lamanya sekolah (dengan bobot sepertiga) 

c. Standar hidup layak yang diukur berdasarkan produk domestik bruto 

perkapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah). 

Tabel 2. 1. Nilai Maksimum dan Minimum yang digunakan dalam 

perhitungan Indeks Pembangunan Manusia 

      Indikator Komponen IPM Nilai Minimum Nilai Maksimum 

Angka Harapan Hidup (e0) 25,0 85,0 

Angka Melek Huruf (Lit) 0 100 

Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 0 15 

Purchasing Power Parity 360 737.72 
 

  Sumber : BPS, 2014 
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Ketentuan rengking IPM semua Negara dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 

: Negara dengan pembangunan manusia yang rendah apabila nilai IPM berkisar 

antara 0,0 – 0,50, negara dengan pembangunan manusia menengah apabila niali 

IPM berkisar antara 0,51 – 0,79 dan, negara dengan pembangunan manusia yang 

tinggi apabila nilai IPM berkisar antara 0,80 – 1,0. 

2. Jumlah Penduduk 

Thomas Malthus mengemukakan teorinya tentang hubungan antara 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut Malthus terdapat konflik 

antara dua kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan makanan dan nafsu 

antar jenis kelamin (hubungan seks). Apabila bahan makanan meningkat, maka 

tanpa dikendalikan penduduk akan bertambah hingga batas maksimal persediaan 

bahan makanan. Malthus mengasumsikan bahwa sementara penduduk bertambah 

secara deret ukur (1,2,3,4,8,16…), dalam prakteknya produksi pertanian tidak 

dapat meningkat lebih cepat daripada deret hitung (1,2,3,4,5….). Jadi apabila 

penduduk suatu negara berjumlah 11 juta maka akan menjadi dua kali lipat setiap 

25 tahun dan punya bahan makanan yang cukup untuk 11 juta penduduk, 

penduduk akan tumbuh menjadi 44 juta, tetapi persediaan bahan makanan hanya 

cukup untuk 33 juta penduduk (David Lucas 1995:20). 

Selanjutnya menurut Malthus, pada mulanya ketika rasio di antara faktor 

produksi lain dengan penduduk / tenaga kerja adalah relatif tinggi yang berarti 

penduduk relatif sedikit apabila dibandingkan dengan faktor produksi lain, 

pertambahan penduduk akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat begitu 

juga sebaliknya (Sukirno, 2011:449). 
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Penduduk yang meningkat dengan cepat menjerumuskan perekonomian ke 

pengangguran dan kekurangan lapangan pekerjaan. Karena penduduk meningkat 

proporsi kerja pada penduduk total menjadi naik. Tetapi karena ketiadaan sumber 

pelengkap, tidaklah mungkin untuk mengembangkan lapangan pekerjaan. 

Akibatnya tenaga buruh, pengangguran dan kekurangan lapangan pekerjaan 

meningkat. Penduduk yang meningkat dengan cepat mengurangi pendapatan, 

tabungan dan investasi. Karena pembentukan modal menjadi lambat dan 

kesempatan kerja kurang dan dengan begitu meningkatkan pengangguran 

(Jhingan 2003: 407). 

Gagasan tentang kependudukan yang di kemukakan Robert Cassen dalam 

Todaro (2006) yaitu sebagai berikut : 

a) Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi 

juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materil. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah 

keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin 

jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat meskipun memang 

bukan masalah utama dari keterbelakangan, harus didasari bahwa hal 

tersebut merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan 

banyak negara. 

b) Pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi 

ekonomi yang merugikan dan hal itu merupakan masalah yang utama harus 

dihadapi negara-negara dunia ketiga. Mereka kemudian mengatakan bahwa 

laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya 
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berbagai macam masalah ekonomi, sosial dan psikologis yang melatar 

belakangi kondisi keterbelakangan yang menjerat negara-negara 

berkembang. 

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan 

yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. 

Disamping itu, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menguras kas 

pemerintah yang sudah terbatas untuk menyediakan berbagai layanan kesehatan, 

ekonomi dan sosial bagi generasi baru. 

Menjolaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas 

akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan 

taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada 

generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah 

kebawah. (Todaro, 2006). 

Menurut Subri (2003:14), pertumbuhan penduduk suatu negara di pengaruhi 

oleh tiga hal pokok, yaitu : 

1) Fertilitas 

Fertilitas merupakan kemampuan seorang perempuan atau 

sekelompok perempuan secara riil untuk melahirkan atau hasil reproduksi 

nyata dari perempuan serta sebuah tindakan reproduksi yang mengahasilkan 

kelahiran hidup. 

Fertilitas merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk 

disamping migrasi masuk. Kelahiran bayi membawa konsekuensi 
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pemenuhan kebutuhan tumbuh baelahiran bayi membawa konsekuensi 

pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut, termasuk pemenuhan 

gizi dan kecukupan kalori, perawatan kesehatan pada gilirannya, bayi ini 

akan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang menuntut pendidikan. Rusli 

(1983 : 79) dalam Wirakartakusuma (1999 : 75), menjelaskan bahwa 2 

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas penduduk dari : 

a. Tempat tinggal wanita saat perceraian maksudnya tingkat fertilitas 

menurut tempat tinggal yaitu kota atau desa, menunjukkan bahwa 

fertilitas di daerah kota lebih sedikit dari daerah perdesaan. 

b. Tingkat pendidikan, pengaruh pendidikan terhadap fertilitas tidak tepat 

seperti yang di perkirakan yaitu semakin tingkat pendidikan yang 

dimiliki wanita maka semakin rendah fertilitasnya. 

2) Mortalitas 

Mortalitas diartikan sebagai kematian yang terjadi pada anggota 

penduduk. Berbedahalnya dengan penyakit dan kesakitan, yang dapat 

menimpa manusia lebih dari satu kali, mortalitas hanya dialami sekali dalam 

hidup seseorang. 

Mortalitas (kematian) merupakan salah satu diantara 3 komponen 

demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Ukuran 

kematian menunjukkan suatu angka yang dipakai sebagai dasar untuk 

menentukan tinggi rendahnya kematian suatu penduduk dalam suatu negara. 
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3)  Migrasi 

Migrasi dari desa ke kota akan membawa dampak yang positif 

maupun yang negatif. Dampak positif akan mengakibatkan adanya migrasi 

dari desa ke kota akan memberi dampak pada modernisasi serta 

memperbaiki kehidupan para imigran. Migrasi dapat mengubah pandangan 

dan perilaku orang, menambah keterampilan dan membuat seseorang lebih 

mempunyai inovasi sedangkan dampak negatifnya adalah apabila 

pertumbuhan proporsi penduduk kota lebih tinggi dari laju pertumbuhan 

industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan 

kerja. 

Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang 

berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah pertumbuhan 

penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga 

menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia 

secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap 

penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat 

pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan. 

Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, 

dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang 

tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk 

yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan 

masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996). 
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Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih 

besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan 

akan berbagai macam barang kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala 

ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, 

menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau 

penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada 

gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi 

lagi. Dan pada akhiranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith, 

2006). 

Menurut aliran Marxist (dalam Rusli, 2012), aliran ini tidak 

sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan 

makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah 

tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap 

kesempatan kerja (misalnya negara kapitalis) Marxist juga berpendapat 

bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang 

dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan 

penduduk. Berikut beberapa pendapat aliran Marxist: 

a) Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi 

kesempatan kerja 

b) Kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, 

tapi karena kaum kapitalis mengambil hak para buruh 
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c) Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi 

produktifitasnya jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia 

sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. 

 Laju Pertumbuhan Penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu indikator yang paling 

sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kependudukan, suatu 

daerah tidak hanya pada saat ini akan tetapi juga untuk melihat 

kecenderungannya pada masa yang akan dating. Disamping itu, sering pula 

dipakai untuk melihat kemajuan ekonomi suatu daerah atau negara. Apabila 

laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan 

ekonomi, berarti tambahan produksi yang dihasilkan oleh pertumbuhan 

ekonomi akan habis dikonsumsi oleh penduduk yang bertambah jauh lebih 

besar. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kelebihan penghasilan yang 

diarahkan untuk memupuk investasi, bahkan ekonomi akan terjerat dalam 

perangkat keseimbangan tingkat rendah (Jhingan,1998). 

 Kependudukan 

Pembangunan ekonomi harus menganggap bahwa kekayaan nasional 

itu sebenarnya terletak pada kesehatan penduduknya. Artinya modal utama 

pembangunan adalah penduduk yang sehat fisik dan mental untuk 

menunjang pembangunan. Hanya dengan penduduk yang sehat, 

keberhasilan pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional bisa dicapai 

secara lestari. 
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Penduduk merupakan aspek penting dalam pembangunan, yaitu 

pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan 

masyarakat yang tidak lain merupakan penduduk itu sendiri. Terjadinya 

pergeseran paradigma yang mengedepankan pembangunan berwawasan 

kependudukan memiliki konsekuensi, yaitu pembangunan hendaknya 

disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada,serta lebih 

mengutamakan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perubahan 

yang terjadi dalam kependudukan turut mempengaruhi aktivitas ekonomi. 

Disisi lain, keberhasilan pembangunan juga ikut mempengaruhi suatu 

bentuk perubahan demografi. Oleh karena itu, perubahan demografi juga 

berdampak terhadap pembangunan. 

Menurut R. Nelson, yang terdapat juga didalam hipotesa Malthus 

bahwa penduduk suatu negara akan cenderung meningkat apabila 

pendapatan perkapita naik diatas tingkat biaya penghidupan minimum. Pada 

awalnya penduduk tumbuh cepat bersama kenaikan pendapatan per kapita. 

Namun, tingkat pertumbuhan penduduk akan mulai menurun jika telah 

mencapai batas fisik atas seiring kenaikan lebih lanjut pendapatan per 

kapita. 

Dalam teori R. Nelson, ada empat kondisi teknologis dan sosial yang 

mendatangkan perangkap keseimbangan tingkat rendah, yaitu : 

a.) Korelasi tinggi antara tingkat pendapatan per kapita dan lanju 

pertumbuhan penduduk. 
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b.) Kecenderungan yang rendah untuk menggunakan pendapatan per 

kapita tambahan untuk investasi per kapita 

c.) Kekurangan lahan yang baik untuk ditanami 

d.) Metode produksi yang tidak efisien 

Nelson menekankan sejumlah faktor yang dibutuhkan untuk 

melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah, yaitu : 

a) Lingkungan sosial dan politik yang menguntungkan di negara 

bersangkutan 

b) Struktur sosial harus diubah dengan memberikan tekanan lebih 

besar pada penghematan dan kewiraswastaan. Perangsang 

yang lebih banyak dan untuk membatasi besarnya keluarga. 

c) Langkah-langkah harus diambil untuk mengubah distribusi 

pendapatan, pada waktu yang sama memungkinkan akumulasi 

kekayaan oleh penanam modal. 

d) Program investasi pemerintah menyeluruh. 

e) Pendapatan dan modal harus dinaikkan dengan dana yang 

didapat dari luar negeri. 

f) Teknologi produksi yang memadai 

Menurut Tesis Dumont, naiknya pendapatan per kapita akan 

mengurangi keinginan untuk memperoleh keturunan. Disamping itu, 

spesialisasi meningkat serta mobilitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian 

laju pertumbuhan penduduk menjadi konstan dan menurun. 
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3. Kemiskinan 

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan 

dalam kesejahteraan dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk 

berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang 

dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. 

Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, 

akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik 

yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai dan 

kesempatan untuk hidup lebih baik. 

Menurut BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi 

kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai 

pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan 

hidup standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan 

garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per 

bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. 

Menurut Kuncoro (2006) Kemiskinan adalah ketidakmampuan 

seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum. Nilai kebutuhan dasar 

minimum tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan (Badrudin, 2012) 

Garis Kemiskinan (Kuncoro, 2010) yaitu semua ukuran kemiskinan 

dipertimbangkan berdasarkan norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat 

penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan 

konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas dua 

elemen, yaitu: 
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(1) Pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar gizi minimum 

dan kebutuhan mendasar lainnya dan. 

(2) Pumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan 

biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

a. Bentuk Kemiskinan 

Kemiskinan memiliki 4 bentuk, adapun keempat bentuk kemiskinan 

tersebut adalah (Suryawati,2004) : 

1)  Kemiskinan Absolut 

(Pendapatan dibawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya). 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 atau mendefinisikan kriteria seseorang atau 

sekelompok orang yang disebut miskin. 

2) Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan ini diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena 

adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh 

lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan atau 

ketimpangan standar kesejahteraan, biasanya terjadi pada daerah tertinggal. 

3) Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan ini merupakan bentuk kemiskinan akibat adanya sikap dan 

kebasan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau 

adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata 
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cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau 

tidak hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain. 

4) Kemiskinan Struktural 

(Kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk 

memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong 

mereka keluar dari kondisi tersebut)  

BPS membagi kemiskinan menurut penyebabnya menjadi 2 macam yaitu : 

1. Kemiskinan Kultural 

Yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor adat atau 

budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok 

masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. 

Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan 

mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan 

perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. 

2.  Kemiskinan Struktural 

Yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan 

seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap satu sistem atau 

tatanan sosial yang tidak adil,karenanya mereka berada pada posisi yang 

sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan 

membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan 

kata lain " seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena 

mereka miskin”. 
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4. Penyebab Kemiskinan 

Sharp,et.Al(dalam Kuncoro,2010) mengidentifikasikan penyebab 

kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi menjadi tiga,yaitu : 

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

yang timpang. 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya 

manusia. Kualitas sumberdaya yang rendah berarti produktifitasnya 

rendah, yang pada gilirannya upah menjadi rendah. Hal ini muncul 

akibat rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya 

diskriminasi, atau karena keturunan. 

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. 

Sedangkan menurut Arsyad (2010) penyebab kemiskinan diantaranya : 

 Masyarakat yang tidak atau belum turut serta dalam proses 

pembangunan karena tidak memiliki kemampuan, baik kemampuan 

dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi 

yang memadai, sehingga tidak mendapat manfaat dari hasil 

pembangunan. 

   Kemiskinan juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan 

pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir ekonomi 

memandang permasalahan kemiskinan sebagai masalah struktural. 
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5. Indikator Kemiskinan 

Menurut BPS ada 14 kriteria atau indikator yang digunakan untuk 

mengukur kemiskinan : 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang 

2. Jenis laintai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau 

kayu murahan 

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu atau rumbia atau kayu 

berkualitas rendah atau tembok tanpa plester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi atau 

sungai atau air hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau minyak 

tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam 

seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 

10. Hanya sanggup makan satu atau dua kali dalam sehari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 

0,6 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya 
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dengan pendapatan di bawah Rp .600.000 (enam ratus ribu rupiah) per 

bulan. 

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah atau tidak tamat 

SD atau hanya SD. 

14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 

500.000 (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit atau non 

kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. 

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut 

pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK) . Secara 

teknis (GK) dibangun dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan 

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan 

nilai pengeluaran kebutuhan minum makanan yang disetarakan dengan 2.100 

kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan 

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehata 

a). Indikator Kesejahteraan Rakyat 

Sembilan komponen kesejahteraan (publikasi PBB,1961) antara lain : 

Kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, 

perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan. 

  



25 
 

 
 

b). Indeks Kemiskinan 

Ada tiga pokok yang menentukan kemiskinan yaitu :  

(1) tingkat kehidupan,  

(2) tingkat pendidikan dasar, dan  

(3) tingkat kemapanan ekonomi. 

Bank Dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis 

kemiskinan. Pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang 

didasarkan paa pola konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis 

kemiskinan internasional berdasarkan PPP (Purchasing Power Parity) 

US$ dan U$$ (Kuncoro,2010). 

Pengukuran kemiskinan menurut badan pusat statistik 

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( Basic 

Needs Approach). 

Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara 

lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra 

Leone, dan Gambia. 

6. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan : 

a) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja 

Pertumbuhan penduduk yang dihubungkan dengan kenaikan angka kerja 

secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang 

pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti : (1) semakin banyak angkatan 

kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan (2) semakin banyak 

jumlah penduduk akan meningkatkan ukuran potensi pasar domestik. Akan 

tetapi, masih diragukan apakah pertumbuhan penawaran tenaga kerja yang 
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cepat akan menimbulkan surplus tenaga kerja yang memberikan dampak 

positif atau negatif terhadap kemajuan perekonomian. Hal itu tergantung pada 

kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan secara 

produktif tambahan tenaga kerja tersebut. 

b) Kemajuan Teknologi (technological progress) 

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara 

lama yang diperbaiki dalama melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. 

Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi, yakni : 

1. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output 

yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi 

input yang sama. 

2. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor saving) 

atau hemat modal (capital saving), yaitu tingkat output yang lebih 

tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang 

sama. 

3. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika 

penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan 

barang modal yang ada secara produktif. 

C.  Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat 

Kemiskinan. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Suliswanto,2010), (Irawati,2014), 

(Martadinata, 2017) menemukan bahwa ada hubungan yang negtif antara 
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indeks pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan. Adanya 

peningkatan sumber daya manusia secara langsung berdampak pada 

peningkatan produktifitas tenaga kerja yang nantinya akan mendorong pada 

peningkatan produk domestik bruto riil. Pendidikan dapat meningkatkan 

sumber daya manusia yang dilihat dari nilai indeks pembangunan manusia, 

serta dari luasnya pengetahuan, keterampilan seseorang yag mampu 

menurunkan tingkat kemiskinan. 

2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan 

permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan pemduduk yang tidak 

terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan 

ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan 

(Kuncoro,1997). Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dapat 

mengantarkan dan mendorong pengurasan sumber daya, pengurangan 

tabungan, kerusakan lingkungan, dan kehancuran ekologis yang kemudian 

memunculkan masalah sosial, masalah kemiskinan, kelaparan dan 

keterbelakangan. 

Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar 

sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan 

berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai 

macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam 

produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja 

murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan 
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merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang 

berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith,2006). 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu 

diduga bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk.berpengaruh 

terhadap Tingkat Kemiskinan. Maka secara sederhana kerangka pemikiran dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks 

Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk dapat mempengaruhi Tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan, serta tinjauan pustaka yang 

telah diuraikan, maka dapat dirumuskan dugaan sementara (Hipotesis) yang 

dipakai adalah : 

Diduga bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk 

berpengaruh signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2015-2017.  

 Indeks Pembangunan 

Manusia 

(X1) Tingkat Kemiskinan 

(Y) 
Jumlah Penduduk 

(X2) 

Jumlah Penduduk 

(X2) 

 


