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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan maka di cantumkan penelitian 

terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Kurniawati (2016) melakukan penelitian tentang Dinamika Tingkat 

Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan (studi kasus 

: kawasan metropolitan GERBANGKERTASUSILA) Variabel yang 

digunakan yaitu Pertumbuhan Ekonomi,Tingkat Pengangguran,Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Angka Harapan Hidup 

(AHH),Angka Melek Huruf (AMH) dengan alat analisis yang digunakan 

yaitu regresi fixed effect (FE) model least square  variabel dummy, FEM 

LSDV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah 

Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat 

Kemiskinan,Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Harapan 

Hidup  berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap Tingkat 

Kemiskinan,Angka Melek Huruf berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. 

Kurniawati,dkk (2017) melakukan penelitian tentang dampak upah 

minimum terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia tahun 2006-

2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berdampak 

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan 1% akan 
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menurunkan kemiskinan sebesar 5,7%. Dengan kata lain upah minimum 

dapat menjadi salah satu kebijakan dalam menangani masalah kemiskinan 

di Indonesia. Agar pah minimum dapat menangani kemiskinan secara 

efisien dan efektif maka perlu adanya law enforcemen  dan 

pengawasandalam pelaksanaan terkait peraturan tentang upah minimum.  

Pambudi (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan pengangguran 

terhadap kemiskinan di jawa timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di jawa timur, sedangkan pengangguran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di jawa timur. 

Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kemiskinan adalah 

variabel pengangguran. 

Waruwu (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi 

terhadap tingkat kemiuskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan,belanja pemerintah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan investasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 

tahun 1995-2014. 
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B. Landasan Teori  

1. Teori Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan kondisi dimana suatu individu tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya dengan baik yang biasanya dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan yang rendah, Suryawati (2004: 122) yang dikutip 

dalam Rasyadi (2011). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan 

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah 

garis kemiskinan. 

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan 

(GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per 

bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk 

miskin.Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori 

perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 

52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, 

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis 

Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk 

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan 
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dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 

jenis komoditi di pedesaan. 

Kemiskinan dikelompokkan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut 

merupakan sebuah kondisi kekurangan kebutuhan dasar manusia yang 

parah. Termasuk makanan, air minum, pemenuhan sanitasi, kesehatan, 

rumah, pendidikan dan informasi. Kemiskinan relatif merupakan kondisi 

miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan 

ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan 

kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus 

pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen 

lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut 

pendapatan/pengeluaran. 

Menurut Todaro (2006:11-12) yang dikutip dalam Fitriyah 

(2013),pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai salah satu proses 

multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan 

kelembagaan. Selain itu juga pembangunan ekonomi mencakup 

pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan 

kemiskinan,peningkatan pertumbuhan ekonomi,demi membuahkan hasil 

dari beberapa kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat melaui 

proses yang efisien. 

 

 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-masyarakat/115991
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-distribusi/14564
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-standar/120077
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-negara/117128
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penduduk-atau-warga/109293
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Penyebab kemiskinan bermula dari teori lingkaran kemiskinan yaitu 

dimana suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu 

keadaan yang menyebabkan suatu daerah akan tetap miskin dan sukar 

untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.adanya 

keterbelakangan, rendahnya kualitas SDM, ketidaksempurnaan pasar serta 

rendahnya modal mengakibatkan rendahnya produktifitas. Rendahnya 

produktifitas menyebabkan rendahnya penerimaan pendapatan oleh 

masyarakat yang menimbulkan rendahnya tabungan dan investasi. 

Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga 

proses penciptaan lapangan pekerjaan rendah dan seterusnya Marmujiono 

(2014).  

 

 

 

 

 

 

Sumber : wikipedia bahasa indonesia 

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan 

Sukirno (2006:3) yang dikutip dalam Kurniawati,dkk 

(2017),mengartikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan serangkaian 

usaha dalam hal meningkatkan perekonomian melalui perluasan 

infrastruktur di daerah yang fasilitas kesejahteraannya kurang,perluasan 
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lapangan pekerjaan di bidang perindustrian dengan mengembangkan 

kawasan-kawasan industri, tingkat pendidikan semakin tinggi dan 

kemajuan teknologi yang stabil atau cenderung meningkat. Sebagai 

implikasi dari perkembangan ini diharapkan tingkat partisipasi kerja 

masyarakat menigkat sehingga masyarakat yang tidak memiliki 

pendapatan dapat memiliki pendapatan dan masyarakat yang memiliki 

pendapatan dapat meningkatkan tingkat pendapatannya dengan demikian 

tingkat kemakmuran masyarakat dapat meningkat. Hal ini berarti 

pembangunan ekonomi sebagai proses yang menyebabkan pendapatan 

perkapita suatu kelompok masyarakat terus-menerus meningkat dalam 

jangka panjang. 

2. Teori Pengangguran  

Pengangguran yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 

termasuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari kerja dalam tingkat 

upah tertentu namun tidak mendapatkan pekerjaan. 

Pengangguran di bedakan menjadi 4 jenis berdasarkan penyebabnya. 

a. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran terbuka disebabkan oleh ketidak seimbangan populasi 

angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang terbatas. Sehingga tidak 

mampu meyerap tenaga kerja dengan maksimal. 

b. Pengangguran Tersembunyi 

Pengangguran tersembunyi yaitu diamana suatu kegiatan ekoomi 

dilakukan dengan tenaga kerja yang mebihi batas jumlah yang diperlukan. 
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c. Pengangguran Musimam 

Pengangguran musiman terjadi di saat-saat tertentu saja, seperti 

fenomena pada petani dimana petani akan menganggur saat menunggu 

musim tanam. 

d. Setengah Menganggur 

Seseorang dikatakan setengah menganggur dimana saat ia bekerja 

secara tidak optimal dikarenakan ketiadaan lapangan pekerjaan atau 

bekerja kurang dari 35 jam perminggu. Menurut Badan Pusat statistik 

(BPS) jam kerja normal tenaga kerja yaitu 35 jam seminggu.  

Pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam 

beberapa hal.jika suatu rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang 

artinya konsumsi saat ini dipengaruhi pendapatan saat ini maka 

pengangguran secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik dari segi 

pendapatan maupun konsumsi. Namun, jika suatu rumah tangga tidak 

memiliki batasan likuiditas yang artinya konsumsi saat ini tidak terlalu 

berpengaruh pada pendapatan saat ini maka kenaikan angka pengangguran 

akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan jangka panjang dan tidak 

terlalu berpengaruh pada jangka pendek, Retnowati (2016). 

3. Teori Upah 

Upah minimum di indonesia awalnya bertujuan untuk 2 maksud, 

yang pertama yaitu untuk meningkatkan standar hidup pekerja. Yang 

kedua yaitu untuk melindungi atau sebagai pelindung pekerja dari upah 

rendah. Upah minimum ditetapkan dengan pertimbangan standar 
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kebutuhan hidup layak. Jika efektif maka upah minimum dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 

Upah minimum dapat meningkatkan kondisi perekonomian pekerja 

dan juga berkontribusi pada upaya pengentsan kemiskinan pada pekerja 

yang terkena dampak peraturan ini. Upah minimum menggeser emloyment 

pada pekerjaan dengan upah tinggi. Peraturan pasar tenaga kerja ini dapat 

meningkatkan rata-rata produktivitas danjuga meningkatkan kesejahteraan 

Acemoglu (2001) yang dikutip dalam Kurniawati,dkk (2017). 

Dalam keseimbangan pasar persaingan sempurna keseimbangan 

terjadi jika dimand sama dengan supply. Namun dalam upah minimum 

tenaga kerja dalam kondisi seimbang jika supply tenaga kerja  sama 

dengan demand tenaga kerja. Pada kondisi seimbang perusahaan akan 

mempekerjaakan pekerja sebesar E* dengan upah level W*, saat 

pemerintah menaikkan upah melebihi keseimbangan upah maka demand 

akan naik ke atas dan supply akan turun kebawah sebagai akibat banyak 

pekerja yang tersingkir kemudian menjadi penganggur. Kanaikan tingkat 

upah juga ampu mendorong seseorang untuk masuk kedalam pasar tenaga 

kerja dengan alasan upah yang tinggi, Kurniawati,dkk (2017).Karena 

kenaikan upah minimum maka kesemparan seseorang jatuh dalam 

kemiskinan juga tinggi ketika seseorang itu dalam kondisi miskin maupun 

mendekati miskin. 
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4. Teori Tngkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Menurut Sadono (2004:18)yang dikutip dalam Rasyadi (2011) 

angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat pada suatu 

perekonomian pada suatu tertentu.angkatan kerja terdiri atas golongan 

yang bekerja dan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan. 

Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang 

bersekolah, yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau 

penerima pendapatan.  

Sedangkan,tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah 

perbandingan jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. 

Yang dimaksut dengan penduduk dalam usia kerja yaitu penduduk usia 15-

64 yang berpotensi untuk memproduksi barang dan jasa. 

TPAK merupakan ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam 

angkatan kerja yang dapat memberikan gambaran jelas sampai seberapa 

jauh penduduk yang termasuk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang 

benar-benar aktif dalam berja dan yang tidak aktif bekerja. Semakin besar 

penduduk dalam usia kerja akan menyebabkan semakin besarnya angkatan 

kerja. 

TPAK adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya output 

pada suatu kegiatan perekonomian. Maka, semakin banyak penduduk yang 

produktif semakin tinggi pula jumlah output yang dihasilkan yang dapat 

mempengaruhi PDB dan pendapatan per kapita. Meningkatnya TPAK 
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pada suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan tingkat 

konsumsi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Kenaikan jumlah angkatan kerja dianggap sebagai faktor yang positif 

yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi artinya semakin banyak 

penduduk akan meningkatkan pasar domestik, dengan catatan mereka 

mempunyai daya beli sehingga permintaan akan meningkat, Todaro 

(1998;63) yang dikutip dalam Rasyadi (2011) 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Variabel Antara Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan 

Tingkat Kemiskinan 

Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang tidak bekerja 

dengan demikian seseorang tersebut tidak memperoleh pendapatan dan 

tidak melakukan kegiatan konsumsi karena pendapatannya sama dengan 

nol. 

Pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam 

beberapa hal.jika suatu rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang 

artinya konsumsi saat ini dipengaruhi pendapatan saat ini maka 

pengangguran secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik dari segi 

pendapatan maupun konsumsi. Namun, jika suatu rumah tangga tidak 

memiliki batasan likuiditas yang artinya konsumsi saat ini tidak terlalu 

berpengaruh pada pendapatan saat ini maka kenaikan angka pengangguran 

akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan jangka panjang dan tidak 

terlalu berpengaruh pada jangka pendek, Retnowati (2016). 
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2. Hubungan Variabel Antara Upah Minimum Kabupaten/Kota Dengan 

Tingkat Kemiskinan 

Upah minimum yaitu jumlah upah yang diberlakukan disuatu daerah, 

kaitannya dengan tingkat kemiskinan yaitu upah sebagai tolak ukur 

masyarakatnya dalam kemampuan pengeluarannya (konsumsi barang dan 

jasa) setiap bulan dan memenuhi kebutuhannya. Semakin rendah tingkat 

upah seseorang maka semakin rendah pula kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhannya.  

Upah minimum dapat meningkatkan kondisi perekonomian pekerja 

dan juga berkontribusi pada upaya pengentsan kemiskinan pada pekerja 

yang terkena dampak peraturan ini. Upah minimum menggeser emloyment 

pada pekerjaan dengan upah tinggi. Peraturan pasar tenaga kerja ini dapat 

meningkatkan rata-rata produktivitas danjuga meningkatkan kesejahteraan 

Acemoglu (2001) yang dikutip dalam Kurniawati,dkk (2017). 

3. Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dengan Tingkat 

Kemiskinan 

TPAK merupakan ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam 

angkatan kerja yang dapat memberikan gambaran jelas sampai seberapa 

jauh penduduk yang termasuk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang 

benar-benar aktif dalam berja dan yang tidak aktif bekerja. Semakin besar 

penduduk dalam usia kerja akan menyebabkan semakin besarnya angkatan 

kerja. 
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TPAK adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya output 

pada suatu kegiatan perekonomian. Maka, semakin banyak penduduk yang 

produktif semakin tinggi pula jumlah output yang dihasilkan yang dapat 

mempengaruhi PDB dan pendapatan per kapita. Meningkatnya TPAK 

pada suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan tingkat 

konsumsi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

TPAK yang rendah menggambarkan kecilnya kesempatan kerja yang 

tersedia bagi penduduk usia kerja begitu juga sebaliknya semakin besarnya 

jumlah TPAK menggambarkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. 

Angkatan kerja merupakan modal untuk menggerakkan roda 

pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami 

perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi, Anggraeni 

(2011) 

Kenaikan jumlah angkatan kerja dianggap sebagai faktor yang positif 

yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi artinya semakin banyak 

penduduk akan meningkatkan pasar domestik, dengan catatan mereka 

mempunyai daya beli sehingga permintaan akan meningkat, Todaro 

(1998;63) yang dikutip dalam Rasyadi (2011) 

D. Kerangka Pemikiran 

Dalam memahami permasalahan kemiskinan yang bersifat 

multidimensional perlu memahami arti dari kemiskinan itu sendiri terlebih 

dahulu. Pada awalnya definisi kemiskinan lebih dikaitkan pada 

kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok terhadap tingkat pendapatan. 
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Kegagalan konsep pembangunan mendorong pemahaman mengenai 

kemiskinan diperluas hingga sampai dengan aspek-aspek yang 

menyebabkan terjadinya kemiskinan seperti kesehatan, pendidikan, agama, 

dan budi pekerti. Bentuk kemiskinan multidimensional inilah yang 

selanjutnya juga diterangkan sebagai faktor-faktor yang memiskinkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka muncullah 

beberapa kerangka pikir mengnai pengaruh tingkat pengangguran, upah 

minimum kabupaten/kota, tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap 

tingkat kemiskinan di Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Gresik, 

Kab.Bangkalan, Kab. Lamongan, Kab.Sidoarjo, Kota Surabaya. 

Berikut adalah kerangka pemikiranya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model konsep pada bagan diatas menggambarkan permasalahn yang 

perlu dikaji dan dianalisis oleh seorang peneliti, masalah tersebut yaitu 

adanya pengaruh tingkat pengangguran,upah minimum tenga kerja 

Tingkat 

pengangguran 

(X1) 

UMK 

(X2) Tingkat 

kemiskinan  

(Y) 

TPAK 

(X3) 
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kabupaten/kota,tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat 

kemiskinan di Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Gresik, 

Kab.Bangkalan, Kab. Lamongan, Kab.Sidoarjo, Kota Surabaya. 

E. Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Oleh karena itu 

dugaan sementara dari penelitian ini adalah : 

 Diduga bahwa tingkat pengangguran,upah minimum kabupaten/kota, 

dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila. 


