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BAB II  

LANDASAN TEORI 
 

A. Penelitian Terdahulu 

 (Sumarto, 2012)melakukan penelitian mengenai “Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan 

Sesudah Krisis Keuangan Asia (Economic Growth and Poverty Reduction 

in Indonesia Before and After The Asian Financial Crisis)”.Penelitian ini 

tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 

kemiskinan di Indonesia sebelum dan sesudah krisis keuangan Asia.  

 Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif dengan model pertumbuhan-kemiskinan yang 

berfokus pada hubungan antara komposisi sektoral pertumbuhan ekonomi 

dan pengurangan kemiskinan. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan 

model dan mengembangkannya menjadi model tiga sektor – pertanian, 

industri dan layanan dengan menggunakan data panel tingkat provinsi 

yang mencakup periode 1984-1999. Peneliti juga mengembangkannya 

dengan membagi tiga sektor lokasi perkotaan dan pedesaan. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa:  

i) pembagian tiga sektor lokasi dapat menghasilkan model 

enam sektor. 

ii) pertumbuhan sektor jasa merupakan faktor dominan dalam 

mengurangi kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan, 
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sementara pertumbuhan pertanian tetap penting tetapi 

hanya untuk mengurangi kemiskinan pedesaan. 

iii) penelitian ini menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan 

kemiskinan tidak banyak berubah antara pra dan pasca 

krisis keuangan Asia, disisi lain pertumbuhan ekonomi di 

semua sektor tidak cukup pulih untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan yang terjadi di era pra-krisis keuangan Asia.  

(Le, Nguyen, & Singh, 2014)melakukan penelitian mengenai “Economic 

Growth and Poverty in Vietnam: Evidence from Elasticity Approach 

(Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Vietnam: Bukti dari 

Pendekatan Elastisitas)”. Studi ini menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengaruh pertumbuhan terhadap kemiskinan di Vietnam dengan 

memperkirakan elastisitas pertumbuhan kemiskinan dengan menggunakan 

berbagai metode.  

  Penelitian ini menguji elastisitas pertumbuhan kemiskinan di 

Vietnam dengan menggunakan data panel dari tahun 1990-an dan 2000-an 

. penelitian ini menggunakan data yang diambil dari akun nasional dalam 

statistik Buku Tahunan Vietnam dan Survei Standar Kehidupan Vietnam 

(VHLSS). Sedangkan sumber data menggunakan survei yang berguna 

bahwa pertumbuhan kesejahteraan secara langsung dihitung dari 

pendapatan rumah tangga atau konsumsi perkapita, sedangkan 

pertumbuhan berdasarkan data pencatatan akun nasional lebih dari 

pendapatan rumah tangga, termasuk pengeluaran yang tidak tentu milik 
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rumah tangga. Untuk data nasional menggunakan data presentase 

perubahan kemiskinan dengan presentase perubahan dalam PDB per kapita 

untuk periode tertentu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa :  

i) pertumbuhan memiliki dampak yang lebih besar pada 

kemiskinan pedesaan daripada kemiskinan perkotaan, yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dapat mengurangi tingkat kemiskinan. 

ii) Analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan menunjukkan tidak signifikan peran pertanian 

dalam pengurangan kemiskinan dan inflasi yang sebagian 

besar dapat mengimbangi manfaat pertumbuhan 

masyarakat miskin.  
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PENELITI JUDUL METODE VARIABEL HASIL

1. Hasil estimasi data panel 

terpilih model terbaik : Fixed 

Effect

2. Pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran, laju 

pertumbuhan pengeluaran 

pemerintah, UMR dan 

pendidikan bersama-sama 

berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan

3. Dari hasil uji t : 

a. pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan 

b. pengangguran berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan,

c. laju pertumbuhan 

pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan 

d. UMR berpengaruh negative 

signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan

e. Pendidikan berpengaruh 

negative signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan

variable bebas : pertumbuhan 

ekonomi, tingkat pendidikan, 

jumlah penduduk dan 

pengangguran di 

Kabupaten/kota Karisdenan 

Pati

1. hasil uji validitas :

a. pengaruh pengangguran 

berpengaruh positif secara 

signifikan

b. tingkat pendidikan 

berpengaruh negative signifikan

c. jumlah penduduk 

berpengaruh negative tidak 

signifikan

d. pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negative tidak 

signifikan terhadap kemiskinan.

variable terikat : penduduk 

miskin di Kabupaten/kota 

Karisdenan Pati 

2.       Koefisien R-square 

0.990457, yaitu 99,04% 

kemiskinan dapat dijelaskan 

variable pertumbuhan ekonomi, 

tingkat pendidikan, 

pengangguran, dan jumlah 

penduduk.

HIMAWAN 

YUDISTIRA DAMA, 

AGNES L CH 

LAPIAN, JACLINE I. 

SAMUEL

Pengaruh Produk domestik 

regional bruto (PDRB) terhadap 

kemiskinan di kota manado 

(tahun 2005-2014)

1. Metode pengumpulan data sekunder

2. Metode analisis regresi sederhana

3. Uji t

Variabel bebas : PDRB

Variabel terikat : kemiskinan

Hasil uji validitas : PDRB 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di kota manado

SUSY SUSANTI

Pengaruh PDRB, pengangguran 

dan indeks pembangunan 

manusia terhadap kemiskinan 

di jawa barat dengan 

menggunakan analisis data 

panel

1. Analisis data panel

2. Fixedeffect

3. Random effect

4. Lm breush-pagan 

5. Uji hausman 

6. Uji chow

Variabel bebas : PDRB, 

Pengangguran, IPM 

Variabel terikat : kemiskinan 

Hasil uji validitas :

a. Pdrb, pengangguran dan ipm, 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan di jawa 

barat

b. Pdrb mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap 

kemiskinan

c. Pengangguran mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kemiskinan

d. IPM mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap 

kemiskinan

ARMINA 

NAILATUSSA'ADAH

Analisis pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, tingkat pendidikan, 

pengangguran, dan jumlah 

penduduk terhadap kemiskinan 

di Karisdenan Pati tahun 2011-

2017

1. Metode pengumpulan data 

kuantitatif, jenis data sekunder

2. Alat analisis data panel : dengan 

melakukan pendekatan fied effect 

model

3. uji chow, uji hausman, koefisien 

determinasi (R-square), uji F dan uji t

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

FREDILA PUTRI 

ARUMSARI

Analisis pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, pengangguran, 

pendidikan, umr dan 

pengeluaran pemerintah 

terhadap kemiskinan di 

provinsi Jawa Tengah tahun 

2011-2014

1. Metode pengumpulan data : data 

sekunder, 2. Metode analisis data : 

analisis regresi data panel, yg terdiri:

a. Pooled Ordinary Least Square

b. Fied Effect

c. Random Effect

3. Uji Statistik: Uji t, Uji F dan R-square

Variabel Bebas : pertumbuhan 

ekonomi, pengangguran, 

pendidikan, UMR dan 

pengeluaran

Variabel terikat : tingkat 

kemiskinan
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Kemiskinan 

 Kemiskinan adalah seseorang yang secara ekonomis tidak mampu 

mencukupi kebutuhan dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran 

yang dianggap sebagai kebutuhan mendasar dari standar hidup 

tertentu. Kemiskinan (proper) dari arti sempit merupakan keadaan 

kekurangan barang maupun uang untuk menjamin kebutuhan dasar. 

(Chriswardani Suryawati, 2005) kemiskinan dalam arti luas memiliki 

lima konsep yang terpadu, yaitu : 

a. Kemiskinan (proper) 

b. Keterasingan (isolation) 

c. Ketergantungan (dependence) 

d. Ketidakberdayaan (powerless) 

e. Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) 

  (Bachtiar Chamsyah, 2006), kemiskinan merupakan kondisi hidup 

dalam keadaan kekurangan maupun kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Seseorang dikatakan miskin, apabila mengalami 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. 

 Menurut (Sharp, 2006), salah satu penyebab kemiskinan adalah 

terjadinya perbedaan antara modal. Selain itu, segi ekonomi yang 

disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. 

Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat mengakibatkan 

produktivitas menurun dan juga akan menyebabkan turunnya upah. 
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Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan karena 

rendahnya pendidikan. 

 Menurut (Todaro, 2004) kemiskinan dapat mempengaruhi laju 

pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi 

dimana masyarakat miskin tidak dapat membiayai pendidikan 

anaknya, ketiadaan peluang dalam investasi menyebabkan 

pertumbuhan perkapita lebih kecil. Peningkatan pendapatan penduduk 

miskin menyebabkan kenaikan jumlah permintaan produk kebutuhan 

rumah tangga sehingga produksi lebih besar, kesempatan kerja lebih 

meningkat, dan investasi dalam pertumbuhan ekonomi juga cepat. 

Selain itu, pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk 

dapat dilihat dari kesehatan, gizi, rendahnya pendidikan dan 

pertumbuhan ekonomi yang lambat. 

 Menurut (Kuncoro, 2010), garis kemiskinan adalah semua pada 

ukuran kemiskinan yang dipertimbangkan berdasarkan norma-norma 

tertentu. Norma sangat penting karena untuk mengukur kemiskinan 

berdasarkan konsumsinya. Garis kemiskinan yang didasarkan pada 

konsumsi terdiri atas :  

1) pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan 

mendasar 

2) jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi, yang mencerminkan 

biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. 
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 Sedangkan menurut BPS (2016), kemiskinan adalah 

ketidakmampuan dalam ekonomi untuk memenuhi kebuytuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluarannya. 

Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. 

 Menurut Sharp, et. Al(2010), penyebab kemiskinan dipandang dari 

sisi ekonomi yaitu: 

a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola 

dalam kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi 

pendapatan yang timbang. 

b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas SDM, kualitas SDM 

yang rendah berarti produktifitasnya rendah menyebabkan upah 

rendah. Hal ini muncul karena rendahnya pendidikan, nasib yang 

kurang beruntung dan adanya driskiminasi atau karena keturunan. 

c. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. 

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut 

Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu: 

- Pendidikan yang Terlampau Rendah 

 Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang 

mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam 

kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang 

dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan 

seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. 



15 
 

 

- Malas Bekerja 

 Adanya sikap malas menyebabkan seseorang bersikap acuh tak 

acuh dan tidak memiliki minat untuk bekerja. 

- Keterbatasan Sumber Alam 

 Masyarakat akan mengalami kemiskinan apabila sumber alamnya 

tidak lagi memberikan keuntungan dari kehidupan mereka. Hal ini 

dapat dikatakan masyarakat miskin akan sumber daya alamnya 

miskin. 

- Terbatasnya Lapangan Kerja 

 Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi 

kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu 

menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal 

tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin 

karena keterbatasan modal dan keterampilan. 

- Keterbatasan Modal  

 Seseorang miskin disebabkan karena mereka tidak mempunyai 

modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka 

menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan 

untuk memperoleh penghasilan. 

 Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum 

adalah pendapatan, tingkat fertilitas, harapan hidup, air bersih, tingkat 

upah, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, tingkat kematian 

ibu, kekurangan gizi anak, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, 
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proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar 

masyarakat, pemenuhan bahan pangan , perkembangan penduduk, 

melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi 

pendapatan (Karisma & Soejoto, 2010) 

 (Alhudhori, 2017) menyatakan bahwa terdapat dua ukuran 

kemiskinan, ukuran-ukuran tersebut adalah : 

1. Kemiskinan Mutlak (absolute) 

Ukuran kemiskinan mutlak sering kali dihubungkan dengan tingkat 

pendapatan dan kebutuhan. Tingkat kebutuhan hanya di batasi pada 

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yang memungkinkan 

seseorang untuk hidup secara layak. Jika ukuran pendapatan 

diperoleh oleh orang tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, 

maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan 

minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak 

miskin atau disebut dengan garis kemiskinan. Konsep ini untuk 

menjamin kelangsungan hidup.  

2. Kemiskinan Relatif  

Ukuran kemiskinan relatif umumnya pada orang yang sudah 

memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar 

minimum, namun tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum 

tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup sederhana maka orang 

tersebut masih termasuk kategori miskin. Dengan kata lain, ukuran 
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kemiskinan relatif adalah ukuran yang umumnya ditentukan oleh 

lingkungan sekitar. 

 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) adalah jumlah nilai yang ditambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu 

wilayah. PDRB  menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam 

mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, PDRB 

yang dihasilkan masing-masing daerah sangat tergantung pada potensi 

faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan 

penyediaan faktor-faktor produksi menyebabkan PDRB bervariasi 

antar daerah. Dalam perekonomian suatu negara, masing-masing 

sektor tergantung pada sektor lain, satu dengan yang lain saling 

membutuhkan baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya.  

 Cara menghitung PDRB diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu 

pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan 

pengeluaran.  

a. Pendekatan Produksi  

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksikan 

oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya 

antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor 
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dan sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit produksi 

dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu: 

- Pertanian  

- Pertambangan dan penggalian  

- Industri pengolahan  

- Listrik, gas dan air bersih  

- Bangunan  

- Perdagangan, hotel dan restoran 

- Pengangkutan dan komunikasi 

- Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

- Jasa-jasa 

b. Pendekatan Pengeluaran  

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. 

Komponen-komponen tersebut meliputi: 

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang 

tidak mencari untung. 

- Konsumsi pemerintah  

- Pembentukan modal tetap do,estik bruto 

- Perubahan stok  

- Ekspor neto. 

c. Pendekatan Pendapatan 

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi 

dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor 
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produksi tersebut berupa upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal 

dan keuntungan. Cara penyajian PDRB disusun dalam dua bentuk 

yaitu: 

1) PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut BPS, pengertian PDRB atas dasar harga konstan 

merupakan jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau 

pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara 

mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar 

dengan menggunakan indeks harga konsumen. dari perhitungan 

ini, tingkat ekonomi yang sebenarnya adalah melalui PDRB 

riilnya. 

2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

PDRB atas dasar harga berlaku menurut Badan Pusat Statistik 

adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh 

sektor perekonomian disuatu wilayah. Nilai tambah yang 

dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang 

dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi 

input antara. Nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa 

ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. 

3. Pengangguran 

 Pengangguran adalah masalah ekonomi yang mempengaruhi 

manusia secara langsung dan masalah yang paling berat. Kehilangan 

pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dari tekanan psikologis. 
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Jadi pengangguran menjadi topic yang sering dibicarakan dalam 

perdebatan politik dan para politisi yang seiring mengklaim bahwa 

kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan 

lapangan pekerjaan. (Anggit, 2012) 

 Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam 

angkatan kerja, yang sedang aktif mencari pekerjaan pada suatu upah 

tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. 

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang 

mencari kerja atau mempersiapkan satu usaha atau penduduk yang 

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan 

pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. (BPS: 2010), Pengangguran 

terbuka adalah yang mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak 

mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka sudah punya pekerjaan 

tetapi belum bekerja. (Sukirno, 2004:28) 

Berdasarkan hal-hal tersebut, Ewards membedakan 5 bentuk 

pengangguran yaitu: 

1. Pengangguran terbuka: baik sukarela (mereka yang tidak mau 

bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik lagi) 

maupun secara terpaksa (mereka yang bekerja tetapi tidak 

memperoleh pekerjaan). 

2. Setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja lamanya kurang 

dari yang mereka bisa bekerja. 
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3. Tampak bekerja tetapi tidfak bekerja secara penuh, yaitu mereka 

yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka atau 

setengah menganggur termasuk: 

a. Pengangguran tak kentara 

Misalnya; para petani yang bekerja diladang selama sehari 

penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan 

waktu selama sehari penuh. 

b. Pengangguran tersembunyi 

Misalnya; orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau 

jenis pendidikannya. 

c. Pension lebih awal 

Fenomena ini merupakan kekayaan yang terus berkembang 

dikalangan pegawai perintah. Di beberapa Negara, usia pension 

dipermudah sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi yang 

muda-muda untuk menduduki jabatannya. 

4. Tenaga kerja lemah  

Tenaja kerja lemah merupakan mereka yang bekerja full time, 

tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan. 

5. Tenaga kerja yang tidak produktif 

Yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi 

karena sumberdaya penolong kurang memadai maka tidak bisa 

menghasilkan sesuatu. 
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 Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran adalah 

seseorang yang sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua 

hari selama seminggu atau seseorang yang berusaha mencari 

pekerjaan bahkan tidak bekerja sama sekali. Data pengangguran 

diperoleh dari hasil survey rumah tangga seperti survei angkatan 

kerja nasional, survey penduduk antarsensus, sensus penduduk, dan 

survey sosial ekonomi nasional. Menurut BPS pengangguran dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:  

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya: 

a. Pengangguran friksional 

 Pengangguran friksional adalah pengangguran yang bersifat 

sementara akibat adanya kendala waktu, informasi dan kondisi 

geografis antara pelamar kerja dan pembuka lamaran 

pekerjaan. 

b. Pengangguran structural 

 Pengangguran structural Adalah keadaan dimana seseorang 

pengangguran yang sedang mencari pekerjaan tidak mampu 

memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh 

pembuka lapangan pekerjaan. Semakin maju perekonomian 

maka tingkat kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan 

dalam pekerjaan juga semakin tinggi. 

c. Pengangguran musiman 
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 Pengangguran musiman adalah keadaan dimana seseorang 

harus menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi 

jangka pendek. Contohnya petani dan nelayan. Petani yang 

menanti musim tanam dan pedagang buah durian yang 

menunggu musim durian. 

d. Pengangguran siklis 

 Pengangguran siklis adalah pengangguran yang 

menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga 

permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawar kerja. 

 Berdasarkan tingkat pengangguran di suatu Negara dapat dihitung 

dengan menggunakan tingkat pengangguran terbuka (TPT). 

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak 

bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan 

usaha mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak 

mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki 

pekerjaan tetapi mereka belum bekerja. Menurut laporan sosial 

indonesia tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka 

mengidentifikasikan penduduk usia kerja yang termasuk dalam 

kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai 

presentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja yang 

dapat dirumuskan: 

TPT = (Pencari Kerja/Angkatan Kerja) x 100% 
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 Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan 

lapangan pekerjaan yang banyak sehingga akan menyebabkan jumlah 

lapangan kerja menjadi sempit atau sedikit. Hal ini disebabkan masalah 

pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah 

mewujudkan kurang berhasilnya pembangunan dan menyebabkan 

kemiskinan. (Karisma & Soejoto, 2010) 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan 

  Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tentang 

kenaikan lebih besar atau lebih kecil. Pembangunan ekonomi harus 

memperhatikan sejauhmana distribusi pendapatan telah menyebar 

ke masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. Sehingga 

menurunnya PDRB berdampak pada kualitas konsumsi rumah 

tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk terbatas, maka 

banyak rumah tangga miskin terpaksa berubah pola makanan 

pokoknya ke barang yang lebih murah dengan jumlah barang yang 

berkurang. (Sukirno, 2000: 14) 

  (Mankiw, 1995:158), adanya pertumbuhan ekonomi berarti 

dapat meningkatkan produksi, sehingga menambah lapangan 

pekerjaan yang akan mengurangi kemiskinan. 

  (Sukirno, 1999:25), pertumbuhan ekonomi merupakan 

syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Syarat keharusan 

tersebut adalah pertumbuhan yang efektif dalam mengurangi 
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kemiskinan. Artinya, pertumbuhan harus menyebar disetiap 

golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin.  

  (Tambunan, 2011), pertumbuhan dan kemiskinan 

mempunyai hubungan yang kuat, karena diawal proses 

pembangunan kemiskinan justru meningkat sedangkan diakhir 

proses pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur 

berkurang. 

  Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi 

pendapatan yang lebih merata di beberapa negara yang mampu 

membuktikannya. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan 

yang harus berjalan secara bersama-sama. Bukan strategi 

pembangunan yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang 

cepat, yang hasilnya hanya dinikmati oleh orang kaya didalam 

suatu Negara tertentu bukan juga stategi yang menitikberatkan 

pada distribusi yang lebih merata, tetapi keduanya penting untuk 

diraih secara bersama-sama (Todaro, 2000: 212) 

2. Hubungan antara Pengangguran dengan Kemiskinan 

  Menurut (Karisma & Soejoto, 2010) pengangguran dapat 

dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, yaitu: 

a. Rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti 

konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana 

pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income 

poverty rate. 
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b. Jika rumah tangga tingkat menghadapi likuiditas berarti bahwa 

konsumsi saat ini tidak dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, 

maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan 

peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang tetapi tidak 

terlalu berpengaruh dalam jangka panjangnya. 

  Ada hubungan yang erat antara tingginya tingkat 

pengangguran dengan kemiskinan, bagi sebagian besar yang tidak 

mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja separuh waktu 

selalu berada diantara kelompok masyarakat yang miskin. Mereka 

yang bekerja dengan bayaran tetap disetor pemerintah dan swasta 

biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah 

atas. Namun, jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak 

mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang bekerja secara penuh 

adalah orang kaya.  

D. Perumusan Hipotesis 

1) Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan penjelasan teoritis diatas, kemiskinan 

merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi, dimana 

tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya.  

 Dari uraian penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini 

dibangun alur pemikiran dalam hubungannya antara Pertumbuhan 

Ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di 
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Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah periode 2014-

2016. Adapun bagan dari alur yang dilandasi oleh kajian teoritis 

maupun penelitian-penelitan sebelumnya adalah sebagai berikut :  

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

1. PDRB yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Semakin tingginya 

tingkat PDRB maka pendapatan nasional dapat menyebar dengan 

merata kepada seluruh lapisan masyarakat terutama kepada 

masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan. 

2. Pengangguran di suatu daerah dapat menimbulkan masalah ekonomi 

yang pada akhirnya menjadi penyebab kemiskinan. Tingkat 

pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. 

2) Rumusan Hipotesis 

 Berdasarkan teori dan penelitian sebelumya, maka dengan 

adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 

Jawa Timur dan di Jawa Tengah, dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut : 

PDRB 

(X1) 
Kemiskinan 

(Y) 
Pengangguran 

 (X2) 
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- Diduga PDRB dan pengangguran berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah 

 


