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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Amalia (2012) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di kawasan 

timur Indonesia (KTI). Metode alat analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

kawasan timur Indonesia, sedangkan pendidikan dan inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia. Secara simultan variabel 

pendidikan, pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di kawasan timur Indonesia. 

Paramita & Purbadharmaja (2013) penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi 

serta kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis jalur 

(Path Analysis). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa investasi dan 

pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi 

dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 

Bali, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. 

Investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan dan pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan. 

Febriaty & Nurwani (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pendapatan perkapita, investasi dan inflasi terhadap  kemiskinan di 



8 
 

 
 

Provinsi Sumatera Utara. Metode alat analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, 

investasi dan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskianan serta 

variabel pendapatan perkapita, investasi dan inflasi secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. 

Hardinandar (2019) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan 

kemiskinan di 29 Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Metode alat analisis data yang 

digunakan dalan penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua sedangkan tingkat pendidikan dan 

produk domestic regional bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua, namun pengaruh PDRB memiliki 

elastisitas yang rendah. 

Seran (2015) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Metode 

alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan penduduk, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

penduduk, pendidikan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi memiliki 

hubungan negatif dan signifikan dengan kemiskinan penduduk. 

Azizah and Sudarti (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap 
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kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Metode alat analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, variabel pendapatan perkapita berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, dan variabel jumlah 

penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 

B. Landasan Teori 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam perekonomian dihampir 

setiap negara, khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia yang 

masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan negara yang 

berada disekitarnya. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok 

orang tidak dapat memenuhi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 

kebutuhan minimum dari standar hidup tertentu. Kesejahteraan masyarakat dapat 

ditentukan dari tingkat pendapatannya. Terwujudnya tingkat penggunaan tenaga 

kerja penuh akan menghasilkan pendapatan masyarakat yang maksimum. Sehingga 

apabila seseorang tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi 

pendapatan, sehingga dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang dapat mereka 

capai serta menimbulkan kesejahteraan masyarakat yang rendah (Sukirno dalam 

Sutikno).   

Cantika (2014) Kemiskinan dalam pandangan islam yaitu seseorang yang 

secara menyeluruh tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya. Dalam syariat 

islam kebutuhan primer (melibatkan adanya kehadiran manusia) berupa sandang, 

pangan dan papan. Menurut Radikal dalam Hidayat (2017) seseorang yang masuk 
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kedalam kategori miskin akan dipelihara sesuai dengan kemampuannya sehingga 

akan tetap miskin. Keadaan yang dialami oleh masyarakat miskin di pengaruhi oleh 

sistem politik dan ekonomi. Seseorang atau suatu masyarakat dapat menjadi miskin 

karena dieksploitasi. Suatu negara atau daerah dapat menjadi miskin dikarenakan 

oleh rencana yang dibuat untuk menjadi miskin. 

Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang mempunyai standar hidup 

rendah dalam standar kehidupan umum yang berlaku dimasyarakat serta 

mempunyai materi yang sangat sedikit sehingga dapat berpengaruh terhadap 

kehidupan moral, kesehatan serta harga diri yang merasa tergolong orang miskin 

(Suliswanto, 2010). Menurut world bank kemiskinan merupakan seseorang atau 

sekelompok orang yang tidak mempunyai asset dan hanya memiliki pendapatan 

yang kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, 

pakaian makanan, perumahan serta pendidikan. Serta kemiskinan terjadi 

dikarenakan tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga banyak 

masyarakat yang menganggur dan tidak mempunya pendapatan (Heriansyah, 

Nuraini and Kusuma, 2018) 

Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang menjadi pusat perhatian 

dinegara manapun. Kemiskinan di sebebakan oleh berbagai faktor, yaitu 

pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat investasi yang masih dibawah standar 

dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tingginya disparitas antar daerah 

mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan yang mengakibatkan adanya 

pelebaran kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, dan menjadi 

salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia (sianturi dalam Paramita) 
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Kemiskinan dilihat dari sisi ekonomi terbagi menjadi tiga penyebab yaitu: 

pertama, secara mikro, munculnya kemiskinan disebabkan karena adanya ketidak 

samaan pola kepemilikan terhadap sumber daya dan menimbulkan ketimpangan 

distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya alam 

dengan jumlah yang terbatas serta kualitasnya yang rendah. Kedua, perbedaan 

kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 

mengakibatkan rendahnya tingkat produktifitas, sehingga pendapatannya rendah. 

Kualitas sumber daya manusia yang rendah diakibatkan oleh rendahnya tingkat 

pendidikan, adanya diskriminasi, nasib yang kurang beruntung, atau karena 

keturunan. Ketiga, munculnya kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan dalam 

akses modal (Waluyo dalam Azizah). 

Kemiskinan di ilustrasikan sebagai rendahnya tingkat pendapatan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum 

berupa sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan (Mubyarto dalam 

Amalia) menurut Arsyad (2010) ukuran indikator kemiskinan antara lain: tingkat 

pendapatan, tingkat konsumsi beras perkapita per tahun, indikator tingkat 

kesejahteraan rakyat. 

a. Definisi Kemiskinan 

Kemiskinan secara asal terbagi karena 2 macam sebab yaitu: pertama adalah 

kemiskinan kultural, penyebabnya dikarenakan adanya faktor-faktor adat atau 

budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompak 

masyarakat tertentu sehingga senantiasa bertaut dengan kemiskinan. Dengan 

mengurangi atau meninggalkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan 
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sehingga dapat melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. 

Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu terjadi karena ketidaberdayaan 

seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap tatanan sosial yang tidak 

adil, oleh karenanya mereka berada di posisi tawar yang sangat rendah dan tidak 

mempunyai akses dalam memajukan serta melepaskan diri mereka sendiri dari 

perangkap kemiskinan. 

Kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif 

dan kemiskinan absolut, dimana terjadi disparitas diantara standar penilaiannya. 

Kemiskinan relatif memiliki standar penilaian kehidupan yang ditentukan serta 

ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat  dan bersifat lokal, serta dapat 

dikategorikan menjadi miskin secara relative jika mereka berada dibawah standar 

penilaiannya. Sedangkan kemiskinan secara absolut memiliki standar penilaian 

kehidupan minimum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik 

makanan ataupun nonmakanan. Standar kehidupan minimum untuk mencukupi 

kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Badan Pusat Statistika (BPS) 

mendefinisikan garis kemiskinan sebagai seseorang yang harus mengeluarkan 

sebesar nilai rupiah dalam sebulan agar bisa memenuhi kebutuhan dasar asupan 

kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita. Hal ini termasuk kategori garis 

kemiskinan makanan. Sedangkan kebutuhan minimum dasar seseorang berupa 

papan, sandang, pendidikan, transportasi dan kebutuhan individu serta rumah 

tangga dasar lainnya merupakan garis kemiskinan non makanan. 
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1) Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi masyarakat yang miskin 

dikarenakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat yang menyebabkan adanya ketimpangan distribusi 

pendapatan. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi 

pendapatan atau pengeluaran penduduk. Standar minimum disusun pada kondisi 

hidup suatu negara pada waktu tertentu dan penduduk termiskin menjadi pusat 

perhatian, misalnya lapisan terendah dari total penduduk sekitar dua puluh sampai 

empat puluh persen diurutkan berdasarkan pengeluaran atau pendapatan. Maka 

kelompok ini termasuk kedalam kategori penduduk relative miskin. Distribusi 

pendapatan atau pengeluaran adalah ketergantungan dari kemiskinan relatif. Garis 

kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dalam hal mengenali dan mendefinisikan 

sasaran penduduk miskin, dan harus sesuai dengan keseluruhan tingkat 

pembangunan negara. 

2) Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan secara absolut adalah masyarakat yang tidak mampu 

mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, perumahan, 

kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Ukuran 

finansial menerjemahkan dalam bentuk kebutuhan pokok minimum. Istilah garis 

kemiskinan yaitu suatu nilai keperluan dasar dan keperluan minimum. Penduduk 

miskin termasuk golongan yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan. Garis 

kemiskinan absolut “tetap dan tidak berubah” dalam hal standar hidup, garis 

kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis 
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kemiskinan absolut sangat penting dalam memperkirakan dampak dari adanya 

suatu proyek terhadap kemiskinan atau menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan 

antar waktu. 

b. Tingkat Kemiskinan 

Tinggi – rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua 

factor utama, yakni: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar-

sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jelas, bahwa setinggi apapun 

tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama 

distribusi pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskiana dinegara tersebut 

pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi 

pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak 

mengalami perbaikan, maka  kemelaratan juga akan semakin meluas. 

c. Penyebab Kemiskinan 

Para pembuat kebijakan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat 

dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tingkat kemajuan ekonomi 

negara yang bersangkutan masih lemah serta ciri dan keadaan masyarakat yang 

amat beragam, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan 

permasalahan jangka pendek, sehingga persoalan kelompok ekonomi ditingkat 

bawah dalam kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkannya. Selain itu, 

keadaan yang ada di luar negeri secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan 

dalam negeri dari segi pendanaan pembangunan. 

Dengan demikian, kemiskinan dapat dilihat sebagai masyarakat yang tidak 

bisa atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai 
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kemampuan dalam memproduksi suatu barang dan jasa, baik dalam factor produksi 

maupun kualitas produksi yang memadai sehingga tidak bisa mendapatkan manfaat 

dari hasil proses pembangunan. Masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses 

pembangunan dapat disebabkan karena secara alamiah belum mampu 

mendayagunakan factor produksinya dan mungkin terjadi secara tidak alamiah. 

Manfaat pembangunan tidak bisa menjangkau masyarakat miskin jika 

pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan 

masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi. 

2. Teori Pengangguran 

Pengangguran atau tuna karya merupakan suatu istilah untuk seseorang yang 

sama sekali tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja dalam seminggu 

kurang dari dua hari, atau seseorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak. Umumnya pengangguran disebabkan oleh jumlah lapangan 

pekerjaan yang ada belum mampu menyerap dan tidak sebanding dengan jumlah 

angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Setengah pengangguran adalah 

seseorang yang bekerja dibawah jumlah jam kerja normal kurang dari 35 jam dalam 

seminggu. Setengah pengangguran terdiri dari setengah penganggur terpaksa dan 

setengah penganggur sukaela: setengah penganggur terpaksa adalah seseorang yang 

bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari pekerjaan serta 

bersedia menerima pekerjaan lainnya. Sedangkan setengah pengangguran sukarela 

adalah seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu tetapi tidak 

mencari pekerjaan tambahan serta tidak menerima pekerjaan lainnya.(Banten, 

2012)  Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang 
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mencari pekerjaan atau yang tidak bekerja (baik bagi mereka yang sudah pernah 

bekerja ataupun mereka yang belum pernah bekerja sama sekali), atau mereka yang 

sedang menyiapkan suatu usaha,  mereka belum mulai bekerja akan tetapi sudah 

memiliki pekerjaan dan mereka yang merasa tidak akan mendapatkan pekerjaan 

sebelum mencobanya sehingga mereka tidak mencari pekerjaan. 

Menurut Mankiw dalam Kolibu and Rumate (2017) pengangguran 

merupakan masalah makro ekonomi yang dapat secara langsung mempengaruhi 

manusia. Kehilangan pekerjaan dapat menurunkan standard taraf kehidupan dan 

mempengaruhi rekanan psikologis bagi kebanyakan orang. Dalam perdebatan 

politik masalah pengangguran menjadi topik hangat yang selalu dibicarakan serta 

para politisi sering menyatakan bahwa kebijakan yang mereka buat dan tawarkan 

dapat membantu menciptakan adanya lapangan pekerjaan.  

Menurut Nanga dalam Siregar (2017) pengangguran (Unemployment) 

merupakan suatu hakikat yang harus di hadapi negeri-negara yang sedang 

berkembang (developing countries) maupun negara-negara yang sudah maju 

(depeloved countries). Secara umum, pengangguran merupakan seseorang yang 

sudah termasuk dalam kategoti Angkatan kerja akan tetapi dia tidak atau belum 

memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan.  

masalah-masalah ketenagakerjaan dibanyak negara berkembang yaitu orang-

orang yang sama sekali tidak bekerja secara produktif (golongan pengangguran 

terbuka) dan masih banyaknya orang yang bekerja secara sambilan dalam sistem 

keluarga besar dengan pendapatan yang sangat rendah. oleh karena itu masalah 

ketenagakerjaan harus segera diatasi dengan memperhitungkan: dimensi waktu 
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para pekerja sambilan yang sebenarnya ingin bekerja lebih banyak dan sesuai 

dengan jumlah jam kerja normal setiap minggunya; investasi pekerjaan yang 

dipengaruhi oleh kesehatan dan gizi, serta tingkat produktivitas yang rendah 

dikarenakan tidak memadainya sumber-sumber daya pendukung (complementary 

resource). Selain unsur-unsur tersebut terdapat pula faktor-faktor yang harus 

dipertimbangan diantaranya: motivasi, tindakan serta hambatan-hambatan kultural 

(pandangan sosial yang tidak mendukung keterlibatan kaum wanita di dunia kerja). 

Selanjutnya terdapat lima jenis pokok dari pengerahan tenaga kerja yang tidak 

optimal (underutilization of labor) tersebut sebagai berikut: 

a. Pengangguran terbuka (open unemployment) yaitu, mereka yang benar-benar 

tidak bekerja, baik secara sukarela tidak menginginkan suatu pekerjaan 

permanen, karena mereka sudah cukup makmur tanpa bekerja, sehingga 

mereka tidak mengambil kesempatan kerja yang sudah tersedia. ataupun 

karena terpaksa tidak mendapatkan pekerjaan akan tetapi mereka sebenarnya 

ingin bekerja secara permanen. 

b. Pengangguran terselubung (underemployment) yaitu, seseorang yang bekerja 

hanya secara harian, mingguan atau musiman padahal mereka menginginkan 

pekerjaan yang tidak sedikit dengan jumlah jam kerja yang normal. 

c. Meraka yang  aktif bekerja akan tetapi kurang produktif (the visibly active but 

underutilized) yaitu mereka tidak termasuk kedalam golongan pengangguran 

terbuka ataupun pengangguran terselubung, akan tetapi bekerja dibawah 

standar produktivitas optimal. Terdapat tiga jenis individu yang aktif bekerja 

akan tetapi kurang produktif yaitu: pengangguran yang tersembunyi (hidden 
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unemployment), pensiun terlalu dini (premature retirement), dan 

pengangguran terselubung yang terlindungi (disguised underemployment).  

d. Mereka yang tidak mampu bekerja secara penuh (the impaired) yaitu 

seseorang penyandang cacat dan tidak memungkinkan bekerja secara penuh 

karena kondisi fisik yang lemah serta kekurangan gizi dan keterlambatan 

pengobatan secara dini saat mulai terkena penyakit akan tetapi sebenarnya 

mereka ingin sekali bekerja secara penuh. 

e. Mereka yang tidak produktif (the unproductive) yaitu mereka yang hanya 

mempunyai tenaga akan tetapi tidak mempunyai sumber-sumber daya yang 

komplemen untuk dapat menghasilkan output sedangkan mereka mempunyai 

kemampuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif. 

1. Teori Investasi 

Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang 

dan biasanya berjangka waktu lama. Keputusan penanaman modal tersebut dapat 

dilakukan oleh suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana atau individu. 

Investasi dalam arti luas terdiri dari 2 bagian utama, yaitu: investasi dalam bentuk 

surat-surat berharga atau sekuritas (marketable securities atau financial assets) dan 

aktiva riil (real assets). Aktiva finansial adalah surat-surat berharga yang pada 

dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas 

sedangkan aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-

barang seni dan real estate. 
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Investasi (investment) dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terdahap 

stok capital yang ada (net addition to existing capital stock), pembelian barang 

modal yang digunakan untuk menggantikan barang modal yang aus atau rusak tidak 

dapat dikategorikan sebagai investasi, tetapi merupakan kegiatan penggantian 

(replacement). Pembelian barang modal dikategorikan sebagai kegiatan investasi 

jika penambahan tersebut akan menghasilkan tambahan output. Istilah lain dari 

investasi adalah akumulasi modal (capital accumulation) atau pembentukan modal 

(capital formation). Dengan demikian pengertian investasi atau akumulasi modal 

tidak sama dengan stok modal (capital stock). 

Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal dalam 

berbagai kegiatan ekonomi (produksi) dengan harapan mendapatkan keuntungan  

pada masa yang akan datang. Investasi dapat dibedakan menjadi investasi finansial 

dan investasi non finansial. Investasi finansial berbentuk pemilikan instrument 

seperti: modal dan penyertaan, deposito, surat berharga, uang tunai, tabungan, 

obligasi dan sejenisnya. Sedangkan untuk investasi non finansial berbentuk 

investasi fisik yang berwujud kapital atau barang modal dan termasuk inventori 

(persediaan).   

Menurut Sukirno dalam Nizar, Hamzah and Syahnur (2013)  peningkatan 

kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya pendapatan nasional 

dan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh adanya kegiatan investasi yang 

dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Peranan ini bersumber dari 

kegiatan investasi yang mempunyai  fungsi penting yaitu: investasi merupakan 

salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan 
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meningkatkan permintaan agregat, kesempatan kerja dan pendapatan nasional. 

Pertambahan barang modal dan meningkatnya kapasitas produksi sebagai adanya 

kegiatan investasi. Serta investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.   

investasi yang bersifat otonom (autonomous investment) dan investasi yang 

bersifat dipengaruhi (induced investment). Investasi yang bersifat otonom adalah 

investasi yang besar kecilnya lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan 

dalam jangka panjang, seperti perkembangan teknologo, penemuan baru, dan 

sebagainya. Sedangkan investasi yang bersifat induced adalah investasi yang 

nilainya lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pendapatan nasional, 

volume penjualan, keuntungan perusahaan, tingkat bunga, dan lain-lain. Dalam 

perekonomian modern investasi lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat bunga 

perekonomian. Investasi terdiri dari investasi dalam negeri atau penanaman modal 

dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). 

a. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 

tahun 1970 tentang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), definisi modal 

dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang ini menjelaskan 

bahwa “modal dalam negeri” adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia 

termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negera maupun swasta asing 

yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan 

suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 

Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang penanaman modal negeri. Pihak 

swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat 
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terdiri atas perorangan dan / atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa, yang 

dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan penanaman modal dalam negeri ialah 

penggunaan dari pada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung 

atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-

ketentuan Undang-Undang ini (Badan Pemeriksa keuangan RI, 2017).  

b. PMA (Penanaman Modal Asing) 

Penanaman Modal Asing adalah aliran arus modal dari luar negeri yang 

mengalir ke sector swasta baik investasi tidak langsung berbentuk portofolio 

ataupun investasi yang bersifat langsung (direct investment). Suatu kegiatan yang 

dilakukan baik oleh badan hukum (juridical person), atau oleh orang pribadi 

(natural person), dalam upaya untuk meningkatkan dana atau mempertahankan 

nilai modalnya, baik yang berbentuk uang (cash money), peralatan (equipment), 

asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian 

4. Teori Pendidikan 

Pendidikan adalah perihal yang sangat penting dalam mensejahterakan anak 

dan dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan 

(unicef, 2012). Tingginya tingkat kesejahteraan suatu bangsa disebabkan oleh 

semakin tingginya tingkat pendidikan. Pendidikan teridir dari pendidikan formal, 

pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan alur 

pendidikan yang sistematis dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal merupakan 

alur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara secara 
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sistematis dan berjenjang, meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), 

pendidikan anak usia dini (PAUD) pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik. Pendidikan informal merupakan alur pendidikan 

keluarga dan lingkungan berupa kegiatan belajar secara mandiri. 

Dalam meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan menjadi salah satu 

cara yang paling tepat. Semakin tingginya tingkat pendidikan maka akan semakin 

tinggi pula kualitas tenaga kerja. Jika tenaga kerja yang berkualitas aktif dalam 

kegiatan perekonomian maka output barang dan jasa akan terus meningkat sehingga 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Terciptanya investasi serta terbukanya 

lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja adalah kondisi dari adanya 

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menekan angka kemiskinan penduduk. 

Menurut Wiguna Pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan masa 

depan. Pendidikan sangat berhubungan erat dalam pembangunan karakter, 

pendidikan adalah investasi sumber daya manusia untuk kehidupan yang lebih baik. 

Seseorang yang berpendidikan tinggi akan mendapatkan peluang besar untuk 

bekerja serta mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang 

yang berpendidikan lebih rendah.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

system pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha yang sudah 

direncanakan dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang 
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lebih nyaman sehingga membuat peserta didik lebih aktif dalam mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya. 

Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi 

yang bertujuan memberdayakan diri. Jadi, banyak hal yang dibicarakan ketika kita 

membicarakan pendidikan. Aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan 

antara lain: penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, dan perubahan perilaku. 

Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga 

tempat mendidik (mengajar). Pendidikan merupakan segala pengaruh yang 

diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan 

kepadanya (sekolah) agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental 

yang sempurna dan berkesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke 

masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka 

sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. 

Nugroho dalam Soyomukti (2010) pendidikan di banyak negara merupakan 

cara untuk menyalamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan 

seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi 

maka orang tersebut harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi, 

pendidikan yang tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang 

miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke 

tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas. Menurut Andrew 

Chrucky, tujuan pendidikan adalah mencetak manusia yang memiliki kemampuan 

dan kemauan untuk mencoba meraih persetujuan dengan hal-hal yang berkaitan 

dengan fakta, teori, dan tindakan melalui diskusi rasional. 
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C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan 

Pengangguran adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang sedang 

berusaha mencari pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan. Factor penyebab 

timbulnya pengangguran diantaranya adalah: rendahnyaa tingkat upah yang 

berlaku. Tenaga kerja rela untuk tidak bekerja (menganggur) karena tingkat upah 

yang berlaku rendah, disebut pengangguran sukarela. 

  Menurut Munir dalam Kolibu (2017) Pengangguran dapat diartikan sebagai 

seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan. Ketidakseimbangan antara 

pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan semakin bertambahnya tenaga kerja 

setiap tahunnya adalah permasalah yang timbul ke permukaan berkaitan dengan 

pesatnya pertumbuhan penduduk. Sehingga penomena ini memunculkan adanya 

pengangguran dikarenakan kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan 

permintaanya. Dalam suatu perekonomian pengangguran menunjukan adanya 

selisih antara penawaran tenaga kerja (supply of labour) dan permintaan atas tenaga 

kerja (demand for labour). Selain itu terdapat sebab-sebab non ekonomis seperti 

pranata, sikap dan pola tingkah laku seseorang yang berhubungan dengan 

pengamanan kerja, serta keinginan seseorang dalam mencari pekerjaan yang lebih 

cocok dengan kualifikasi, selera serta aspirasi. 

Menurut Maryono dalam Amalia (2012) tingginya pengangguran terbuka di 

perkotaan akibat dari masyarakatnya yang lebih memilih untuk menganggur secara 

sukarela dari pada bekerja bukan di bidangnya dan tidak mendapatkan konpensasi 

yang sesuai dengan harapannya di karenakan pendidikan masyarakat perkotaan 

rata-rata lebih tinggi. Dan pendapatan keluarga yang tinggi juga dapat menopang 
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keluarga lainnya yang masih menganggur. Sehingga mereka tidak akan mencari 

pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya dan tingkat upah yang 

diharapkannya. 

Menurut Todaro dalam Paramita and Purbadharmaja (2013) munculnya 

pengangguran disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat tenaga kerja kota yang 

berasal dari desa, serta tinggimya penawaran tenaga kerja terhadap permintaan akan 

tenaga kerja di sektor industri. 

Seran (2015) pengangguran adalah banyaknya penduduk usia kerja yang tidak 

bekerja disebabkan oleh pendidikan yang rendah sehingga akan mengurangi 

pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tejadinya peningkatan angka 

kemiskinan sedangkan tingginya pertumbuhan ekonomi bisa menyerap angkatan 

kerja sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan dan angka kemiskinan menurun. 

2. Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan 

Menurut Sukirno dalam Pateda (2017) suatu masyarakat dapat terus 

menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, taraf kemakmuran masyarakat, 

kesempatan kerja dan pendapatan nasional dalam melaksanakan kegiatan Investasi. 

Peranan ini bersumber dari kegiatan investasi dan memiliki tiga fungsi penting 

yakni: 1) investasi adalah kompenen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan 

investasi dapat meningkatkan permintaan agregat, kesempatan kerja serta 

pendapatan nasional; 2) bertambahnya kapasitas produksi akibat dari pertambahan 

barang modal sebagai akibat investasi; 3) investasi selalu diikuti oleh 

perkembangan teknologi. 
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Menurut Ocaya dalam Paramita and Purbadharmaja (2013) Investasi adalah 

modal yang lazimnya difokuskan untuk jangka panjang, penanaman modal 

biasanya untuk mengembangkan usaha pihak lain ataupun untuk bisnis sendiri yang 

penanamannya berbentuk uang, pembelian surat berharga serta modal tetap yang 

dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu faktor yang menyebabkan 

tingginya pertumbuhan ekonomi serta menurunnya angka kemiskinan adalah 

dengan adanya kegiatan investasi. 

Sutikno, Rotinsulu & Tumangkeng (2019) pertumbuhan tingkat investasi di 

Provinsi Sulawesi utara sangat besar, yang berasal dari investasi penanaman modal 

dalam negeri maupun penanaman modal asing. Manfaat dari adanya investasi ini 

dapat meyerap tenaga kerja serta dapat menekan angka kemiskinan. 

Febriaty & Nurwani (2017) Investasi penanaman modal dalam negeri di 

Provinsi Sumatera Utara belum mampu menekan angka kemiskinan dikarenakan 

manfaat dari investasi diperoleh hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan 

kegiatan investasi hanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas serta fokus 

dari kegiatan investasi penanaman modal dalam negeri hanya untuk 

menguntungkan investor sehingga tidak mampu untuk menaikan perekonomian 

masyarakat.   

3. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan 

Menurut Marliantoro dalam Amalia (2012) pendidikan dapat 

menanggulangi kemiskinan, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat 

pendidikannya. Seseorang dengan pendidikan yang tinggi akan mendapatkan upah 

yang tinggi sedangkan seseorang yang pendidikannya rendah maka akan 
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mendapatkan upah yang rendah. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan di terimanya serta dapat menekan 

angka kemiskinan. Pendidikan sangat efektif dalam meningkatkan sumber daya 

manusia. 

  Menurut Adinugraha dalam Azizah (2018) peningkatan taraf kesejahteraan 

masyarakat adalah pengaruh dari meningkatnya kualitas rata-rata lama sekolah. Hal 

ini dikarenakan kesejahteraan dapat mendorong produktivitas serta meningkatkan 

aktivitas dalam bekerja ataupun melaksanakan pendidikan. Berkurangnya 

penduduk miskin di suatu Daerah merupakan pengaruh dari meningkatnya taraf 

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan mekanisme tersebut, rata-rata lama sekolah 

terhadap jumlah penduduk miskin disuatu daerah memiliki pengaruh negative. 

Sumber daya manusia salah satu pelaku pembangunan selalu terlibat dalam 

pembangunan ekonomi maupun pada bidang-bidang lainnya, oleh karena itu unsur 

utama dalam pembangunan suatu negara merupakan jumlah penduduk. Akan tetapi 

jumlah penduduk yang besar tidak dapat selalu menjamin keberhasilan 

pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan 

tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan 

ketersediaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan adanya pengangguran 

dikarenakan penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. 

 Hardinandar (2019) pendidikan sangat berperan penting dalam upaya 

menekan angka kemiskinan di provinsi papua. Penyerapan tenaga kerja pada sektor 

padat modal tentunya membutuhkan keterampilan dan keahlian yang diperoleh dari 

dunia pendidikan. 
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 Seran (2015) pengeluaran untuk pembiayaan pendidikan adalah sebuah 

investasi. Manfaat dari investasi pendidikan akan dirasakan pada masa-masa yang 

akan datang setelah memasuki pasar tenaga kerja. Mengeluarkan biaya besar untuk 

mendapatkan pendidikan yang tinggi adalah sebuah keputusan yang diambil dengan 

harapan akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Seseorang 

mendapatkan upah yang tinggi dikarenakan tingkat pendidikan yang tinggi pula. 

Jadi keuntungan akan di peroleh dari selisih pendapatan yang tinggi dengan biaya 

yang dikeluarkan selama menamatkan pendidikan perguruan tinggi. Biaya yang 

keluar disini termasuk kesempatan bekerja yang didapatkan dengan menggunakan 

ijazah Sekolah Menengah atas pada usia 18-21 tahun serta memilih untuk 

melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Tingkat upah yang di dapatkan oleh 

tenaga kerja lulusan sekolah menengah atas lebih rendah dibandingkan dengan 

tingkat upah yang didapatkan oleh tenaga kerja  lulusan perguruan tinggi. Ini artinya 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka akan semakin tinggi 

pula produktifitasnya dan dapat menghasilkan pendapatan yang besar sehingga 

dapat menekan angka kemiskinan. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang selalu dihadapi oleh 

hampir seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Banten. Tingginya 

persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten di pengaruhi  

oleh tingginya tingkat pengangguran serta nilai investasi padat modal yang terus 

bertambah sedangkan investasi padat karya menurun yang mengakibatkan tidak 

banyak menyerap tenaga kerja sehingga penduduk usia kerja tidak memperoleh 

pekerjaan dan pada akhirnya mereka menganggur. serta tingginya tingkat 
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pendidikan dapat menurunkan persentase tingkat kemiskinan, dikarenakan 

seseorang yang berpendidikan tinggi akan memiliki kualitas sumber daya manusia 

yang dapat mereka tawarkan sehingga mereka akan mudah memperoleh pekerjaan 

dan tidak menganggur serta akan mendapatkan pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan mereka serta dapat terlepas dari rantai kemiskinan. Skema hubungan 

antar tingkat kemiskinan dengan variabel yang mempengaruhinya dapat dilihat 

pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

E. Hipotesis  

      Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Diduga tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

2. Diduga investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

3. Diduga pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 
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