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TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok 

orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Adapun berbagai pendapat yang 

mengemukakan tentang kemiskinan. 

Kemiskinan sebagai “Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being 

able to see a doctor. Poverty is not being able go to school nd not knowing how to read. 

Poverty is not having a job, is fear of the future, living one day at the time. Poverty is losing 

child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of 

representation and freedom”. Kemiskinan berkenaan dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit 

dan tidak mampu untuk berobat ke dokter, tidak mampu untuk sekolah dan tidak tahu baca 

tulis. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai tidak memliki pekerjaan sehingga takut 

menatap masa depan, tidak memiliki akses untuk sumber air bersih. Kemiskinan adalah 

ketidak berdayaan, kurangnya representasi dalam kebebasan. Lebih sederhana, kemiskinan 

dapat diartikan kekurangan, yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan (Bank Dunia, 

2000) dalam (Istifaiyah, 2015). 

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat 

pendapatan yang rendah, tetapi banyak juga hal yang lain seperti tingkat kesehatan dan 

pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak 

kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). 



Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan 

sekelompok orang.  

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang 

mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan 

sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. 

Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan 

struktur social yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan penningkatan produktivitas 

(Wijayanto, 2010). 

Masalah kemiskinan memang tidak akan jauh dari Negara Indonesia sebab di Negara 

berkembang ini kemiskinan masih merajalela, maka perlu adanya pengetahuan untuk 

mengetahui apa saja yang menyebabkan kemiskinan. Berikut faktor-faktor penyebab 

kemiskinan di Indonesia : 

a. Negara Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, itu sebabnya 

sumber daya manusia kita kalah bersaing dengan sumber daya manusia dari luar, 

akibatnya banyak substansi-substansi memilih melakukan impor tenaga kerja daripada 

memakai tenaga kerja sendiri dengan kualitas yang rendah. Rendahnya kualitas 

sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan. 

b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki juga, dapat disebabkan 

oleh kurang tepatnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam 

mengentas angka kemiskinan. 

c. Rendahnya kepekaan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi daerah yang 

dimiliki sehingga menyebabkan rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah 

serta memperlambat aktivitas ekonomi. 



Menurut (Todaro dan Smith, 2011) Kemiskinan yang terjadi di Negara-negara 

berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut : 

a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju 

pertumbuhan ekonominya tergolong lambat. 

b. Pendapatan perkapita negara-negara dunia ketiga juga masih rendah dan 

pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada yang mengalami stagnasi. 

c. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata. 

d. Mayoritas penduduk di negara-negara dunia ketiga harus hidup dibawah tekanan 

kemiskinan absolute. 

e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan 

banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara dunia 

ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju. 

f. Fasilitas pendidikan dikebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulum 

relative masih kurang relevan maupun kurang memadai. 

Oleh sebab itu, upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah membenahi 

suatu kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan kemiskinan misalnya, melakukan 

perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, serta 

pemerintah harus berupaya agar dapat meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan 

upaya tersebut, maka akan menciptakan produktivitas yang tinggi yang kemudian disusul 

dengan pendapatan yang tinggi sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. 

Salah satu teori kemiskinan, yaitu teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle 

of Proverty) yang dikemukakan oleh (Ragnar Nurkse, 2953) dalam ( Nugroho, 2015) 

mengatakan bahwa, suatu negara miskin karena negara itu pada dasarnya memang miskin. 

Teori ini merupakan konsep yang mengandaikan suatu hubungan melingkar dari sumber-



sumber daya yang cenderung saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa 

sehingga menempatkan suatu negara miskin akan terus menerus dalam suasana kemiskinan. 

Dengan kata lain, lingkaran setan merupakan analogi yang mengumpamakan bahwa 

kemiskinan itu ibarat sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal ujung, sehingga akan 

terus berputar pada lingkaran yang sama. Berikut ilustrasi lingkaran kemiskinannya : 

Gambar 2.1 Ilustrasi Lingkaran setan kemiskinan 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Anonymous, 2010 

Menurut gambar di atas, apabila ditinjau lebih jauh lagi tentang kemiskinan, 

setidaknya akan didapati beberapa akar masalah yang harus segera dituntaskan agar dapat 

mengatasi semua permasalahan dari segala akar kemiskinan tersebut. Akar masalah 

kemiskinan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

MISKIN Pendapatan 

Rendah 

Kinerja Rendah 

Status Gizi Rendah 

Kesehatan 

Rendah 

Pengetahuan 

Rendah 

Konsumsi 

Rendah 

Produksi 

Rendah 

Modal Kecil Papan, Sarana 

Prasarana 

Dasar Rendah 

Daya Beli 

Pendidikan, 

Informasi 

Rendah 

Tabungan 

Rendah 

Produksi 

Rendah 



Pertama, karena miskin, seseorang pasti memiliki pendapatan yang kecil. Karena 

pendapatannya kecil, daya beli informasi dan pengetahuannya rendah. Daya beli pengetahuan 

dan informasi yang rendah ini, akan menyebabkan si miskin tidak memiliki pengetahuan 

yang cukup. Pengetahuan yang kurang, akan menyebabkan produktivitas seseorang menjadi 

kecil. Karena produktivitasnya yang kecil, akan menyebabkan jatuh miskin lagi. 

Kedua, karena miskin, seseorang pasti hanya akan memiliki tabungan yang kecil. 

Karena memiliki tabungan yang kecil, akan membuat kepemilikan modal seseorang menjadi 

rendah yang akan mengakibatkan produksinya rendah serta pendapatannya kecil. Karena 

pendapatannya kecil, akan mennyebabkan jatuh miskin lagi. 

Ketiga, karena miskin, seseorang pasti hanya akan memiliki kemampuan konsumsi 

yang rendah. Kemampuan konsumsi yang rendah akan membuat seseorang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan papan, sandang, dan pangannya secara layak. Hal ini juga akan 

berdampak pada buruknya status gizi seseorang. Seseorang dengan status gizi yang buruk 

hanya akan memiliki produktivitas kerja yang buruk akan menyebabkan produksinya menjadi 

rendah, sehingga akan menyebabkan jatuh miskin lagi. 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan adalah pemerataan 

pembangunan yang belum merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah 

pedesaan diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Penyebab yang 

lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar 

seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk juga 

masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan 

perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada 

masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, 

lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih 



kurang memadai. Makna dari lingkaran setan kemiskinan tersebut adalah keharusan semua 

pihak terutama pemerintah untuk memiliki keinginan yang kuat untuk memutus alur tersebut. 

Lingkaran itu tidak akan pernah terpotong apabila tidak ada satu bagian saja yang 

dihilangkan (Wiguna, 2013). 

Ukuran menurut (Suparmono, 2004) secara sederhana dan yang umum digunakan 

dapat dibedakan menjadi dua pengertian : 

a. Kemiskinan Absolut 

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya 

berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar 

hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan 

perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. 

Kesulitan utama dalam konsep absolut adalah menentukan komposisi dan 

tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh 

adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-

faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian untuk hidup layak, seseorang 

membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya. 

Kemiskinan absolut (absolute proverty) adalah situasi ketidakmampuan atau 

kemampuan yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan pokok subsistem berupa 

makanan, pakaian, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan dasar. Kemiskinan absolut 

dapat dilihat dalam presentase jumlah penduduk. 

Kemiskinan absolut adakalanya diukur berdasarkan jumlah, atau “hitungan per 

kepala” (Headcount) dari orang-orang yang pendapatannya berada dibawah garis 

kemiskinan. Indeks per kepala adalah proporsi jumlah penduduk suatu negara yang 

hidup dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditentukan pada tingkat yang tetap 

Tabungan 

Rendah 



atau konstan secara riil sehingga kita dapat memetakan kemajuan yang diperoleh pada 

tingkat absolut dari waktu ke waktu. Gagasannya adalah untuk menetapkan tingkat ini 

pada standar tertentu, dimana jika seseorang berada di bawah standar ini maka kita 

dapat menyatakan bahwa orang itu hidup dalam keadaan yang sangat sengsara 

(Todaro dan Smith, 2011). 

Cara agar lebih mudah menentukan atau suatu rumah tangga termasuk 

golongan miskin atau tidak, diperlukan suatu patokan yang disepakati atau ditetapkan. 

Berdasarkan patokan inilah dipetakan posisi setiap individu atau rumah tangga, 

apakah berada di atas, di bawah, serta seberapa jauh posisinya di atas atau di bawah 

patokan. Patokan inilah yang disebut dengan garis kemiskinan. (Maipita, 2004) dalam 

(Istifaiyah, 2015). 

b. Kemiskinan Relatif 

Seseorang termasuk golongan relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat 

sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila 

tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis 

atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dilihat dari aspek 

ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat 

penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula 

jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. 

Menurut (BPS) dalam 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 di bawah 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) 

merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-

makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. 

Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan 

penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi 

penduduk. 

B. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan UMK dan Kemiskinan 

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang pentin dalam masalah 

ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan 

upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan 

keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk (a) menjamin 

penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan 

produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara 

produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003). 

Menurut David Ricardo mengenai Upah. Jumlah penduduk ditentukan oleh tingkat 

upah masyarakat. Apabila upah masyarakat diatas rata-rata maka jumlah penduduk akan 



meningkat, karena setiap orang merasa mampu hidup sejahtera sehingga menambah jumlah 

anak dalam keluarga atau meningkatnya jumlah tenaga kerja. Namun hal ini akan mendorong 

tingkat upah menurun karena terlalu banyak penawaran dibandingkan permintaan tenaga 

kerja. Apabila tingkat upah dibawah rata-rata maka jumlah penduduk akan menurun, karena 

mengingat ketidakmampuan masyarakat dalam menanggung beban hidup dengan keluarga 

yang banyak. Penurunan jumlah penduduk selanjutnya akan meningkatkan tingkat upah 

masyarakat dan akan berputar seperti ini seterusnya. 

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup 

minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum 

adalah usaha untuk mengangkat derajat pendudukberpendapatan rendah, terutama pekerja 

miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan 

(Khabhibi, 2010:49). 

Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi 

dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung 

dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama 

dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuanm 

bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah 

dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik (Danny, 2015). 

2. Hubungan Pengangguran dan Kemiskinan 

Pengangguran merupakan seseorang yang sudah tergolong dalam suatu angkatan 

kerja yang sedang mencari upah sesuai dengan kualitasnya, dalam artian mereka menolak 

pekerjaan yang ada karena mereka merasa upah yang akan diterimanya tidak sesuai dengan 

kulitas yang dimilikinya. Dalam arti lain yaitu seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan 



tidak digolongkan dalam angkatan kerja adalah mereka yang yang masih menimba ilmu di 

sekolahan. 

Dalam argumentasi Rostow, Negara-negara mau dinyatakan telah melewati semua 

tahap “lepas landas ke pertumbuhan yang berkelanjutan dengan sendirinya,” dan Negara-

negara terbelakang masih berada dalam tahap masyarakat tradisional atau dalam tahap 

“prakondisi” hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas 

landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan itu (Todaro dan 

Smith, 2011). Berikut lima tahap dalam pembangunan Rostow : 

a. Masyarakat Tradisional (Tradicional Society) 

Masyarakat masih menggunakan cara produksi yang primitif, berdasarkan 

pada hal-hal yang berlaku secara turun temurun. Ciri-ciri masyarakat tradisional 

adalah pertama, fungsi produksi terbatas, cara produksi masih primitif, dan tingkat 

produktifitas masyarakat rendah. Kedua, struktur sosial bersifat hierarkis, yaitu 

kedudukan masyarakat tidak berbeda dengan nenek moyang mereka. Ketiga, kegiatan 

politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah. 

b. Tahap Pra-kondisi Lepas Landas 

Suatu masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencpai 

pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Ciri-ciri masyarakat masuk dalam tahap pra-

kondisi lepas landas adalah pertama, kemampuan masyarakat untuk menggunakan 

ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuanbaru yang bisa 

menurunkan biaya produksi. Kedua, ditandai dengan kenaikan tingkat investasi. 

c. Tahap Lepas Landas 

Tahap ini adalah tahap pertumbuhan dinamis dimana pertumbuhan dari dalam 

yeng berkelanjutan yang tidak membutuhkan dorongan dari luar. Ciri-ciri masyarakat 

masuk dalam tahap lepas landas adalah pertama, tersingkirnya hambatan-hambatan 



yang menghalangi pertumbuhan ekonomi, serta tabungan dan investasi yang efektif 

meningkat dari 5% menjadi 10%. Kedua, terjadi perubahan yang drastis dalam 

masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi 

atau berupa terbukanya pasar baru. 

d. Tahap Dorongan Kearah Kedewasaan 

Dalam tahap ini dorongan kearah kedewasaan dimulai ketika perkembangan 

industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka 

barang yang diproduksi. Yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang dan 

konsumsi, tetapi juga barang modal. Masyarakat masuk dalam tahap dorongan kearah 

kedewasaan ditandai dengan, pembangunan oleh investasi yang terus-menerus antara 

40% hingga 60%.   

e. Tahap Konsumsi Masal Tinggi 

Tahapan terakhir dalam pembangunan Rostow. Ciri-ciri masyarakat di tahap 

konsumsi masal tinggi, sebagian besar masyarakat hidup makmur dan mendapat 

keberagaman sekaligus. Pada tahap ini perhatian masyarakat sudah lebih menekankan 

pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat 

bukan lagi kepada masalah produksi.   

Efek buruk yang ditimbulkan dari pengangguran tersebut adalah menurunnya 

pendapatan masyarakat hingga akhirnya masyarakat tidak lagi merasakan kesejahteraan atau 

kemakmuran. Anggapan bahwa semakin turunnya kesejahteraan masyarakat akibat dari 

menganggur pastinya akan meningkatkan kesempatan mereka terjebak dalam kemiskinan, 

karena tidak memiliki pendapatan yang tetap. Begitupun sebaliknya, jika seseorang memiliki 

tingkat kesejahteraan yang tinggi pastinya tidak akan terjebak dalam jurang kemiskinan. 

3. Pendidikan dan Kemiskinan 



Dalam teori pembangunan ekonomi menyatakan bahwa pentingnya meningkatkan 

pembangunan modal manusia (human capital) guna mendorong dalam penelitian serta 

pengembangannya dalam produktivitas manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

sosial. 

Menurut (Todaro dan Smith, 2011) pada sisi permintaan ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi tingkat pendidikan yang diinginkan adalah pertama, prospek pelajar yang 

lebih berpendidikan untuk menghasilkan pendapatan lebih besar melalui pekerjaan sektor 

modern di masa depan atau manfaat pribadi keluarga dari pendidikan. Kedua, biaya 

pendidikan, langsung maupun tidak langsung, yang harus ditanggung seorang peserta didik 

atau keluarganya. Dengan demikian untuk mendapatkan kesempatan kerja berupah tinggi di 

sektor modern, karena kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tersebut sebagian besar 

ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. 

Pada sisi penawaran, kuantitas pendidikan ditingkat sekolah dasar, menengah, dan 

perguruan tinggi sebagian besar ditentukan oleh proses politik, yang sering kali tidak 

berkaitan dengan proses ekonomi. Karena besarnya tekanan politik diseluruh Negara 

berkembang untuk menyediakan jumlah sekolah yang lebih banyak ditingkat pendidikan 

yang lebih tinggi, dengan mudah kita bisa berasumsi bahwa penawaran publik atas tingkat 

pendidikan ini ditetapkan oleh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang pada 

gilirannya dipengaruhi oleh tingkat permintaan pribadi agregat terhadap pendidikan (Todaro 

dan Smith, 2011).   

Salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan sosial adalah 

dengan melihat tinggi rendahnya presentase Angka Melek Huruf dalam masyarakat. Angka 

Melek Huruf merupakan salah satu pokok penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu 

daerah terbuka terhadap pengetahuannya. Menurut (Kumalasari, 2011). 



Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 

tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun 

keatas. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 

adalah 0. Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu 

membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Dalam pertumbuhan 

dan pembangunan suatu daerah, pendidikan merupakan salah satu poin terpenting yang dapat 

menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan 

serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini diduga bahwa pendidikan 

berpengaruh terhadap kemiskinan. 

C. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian mengenai kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia yang 

telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain : 

Tabel 2.1 

No Penulis, Tahun dan Judul Metode Penelitian Kesimpulan 

1.  “Van Indra Wiguna” (2013) 

dengan judul penelitian: 

“Analisis Pengaruh PDRB, 

Pendidikan dan 

Pengangguran Terhadap 

Kemiskinan Di Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005-

2010” 

Variabel yang 

digunakan dalam 

penelitiannya adalah 

“kemiskinan, PDRB, 

Pendidikan dan 

Pengangguran”. Data 

yang digunakan dalam 

penelitian ini data 

sekunder. Penulis 

menggunakan metode 

analisis regresi linier 

berganda Ordinary 

Least Squares 

Regression Analisys 

dengan dibantu data 

panel. 

Hasil 

penelitiannya 

menunjukkan 

bahwa variabel 

PDRB dan 

pendidikan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Jawa Tengah. 

Pengangguran 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan. 

 

 

 

 



Lanjutan Tabel 2.1 

No Penulis, Tahun dan Judul Metode Penelitian Kesimpulan 

2.  “Rusdiati dan Lesta 

Karolina Sebayang” (2013) 

dengan judul: “Faktor-

faktor yang mempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah” 

Variabel yang 

digunakan adalah 

“jumlah penduduk 

miskin (%), PDRB, 

Pengangguran dan 

Belanja Publik”. 

Analisis data 

menggunakan 

Ordinary Least 

Squares Regression 

Analisys. 

Hasil 

Penelitiannya 

menunjukan 

pengangguran 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan, 

sedangkan 

PDRB dan 

Pengeluaran 

Publik 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

3.  “Fatkhul Mufid Cholili” 

(2014) dengan judul 

“Analisis Pengaruh 

Pengangguran, PDRB dan 

IPM (Studi 33 Prov di 

Indonesia) 

Variabel yang 

digunakan “jumlah 

penduduk miskin (%), 

PDRB dan IPM dengan 

model yang digunakan 

Ordinary Least 

Squares Regression 

Analisys. 

Adanya 

pengaruh 

simultan dari 

ketiga variabel 

independen. 

Namun secara 

parsial PDRB 

tidak 

berpengaruh 

signifikan dan 

IPM, 

pengangguran 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan.  

4.  “Lailatul Istifaiyah”(2015) 

dengan judul “Analisis 

Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Upah Minimum 

dan Pengangguran Terhadap 

Tingkat Kemiskinan” (Studi 

Gerbangkertasusila tahun 

2009-2013) 

Alat analisis yang 

digunakan data panel 

yang mencakup tujuh 

kota/kabupaten di 

Gerbangkertasusila 

Variabel yang 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan adalah 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

upah minimum. 

Dan tingkat 

pengangguran 

positif signifikan. 

Lanjutan Tabel 2.1 

No Penulis, Tahun dan Judul Metode Penelitian Kesimpulan 

5. “Hana Ainin Nabila” (2015) Analisis data yang Hasilnya, secara 



dengan judul : “Analisis 

Pengaruh PDRB, IPM dan 

Tingkat Pengangguran 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan (Studi 38 

kota/kabupaten) 

digunakan adalah 

regresi data panel 

dengan pendekatan 

Fixed Effect Model 

simultan PDRB 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan, IPM 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan dan 

pengangguran 

berpengaruh 

positif signifikan  

terhadap tingkat 

kemiskinan. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh 

tiga variabel pembangunan ekonomi, antara lain : Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk 

menggambarkan kesejahteraan para pekerja sebagai cerminan pendapatan yang diterima di 

Jawa Tengah. Tingkat pengangguran untuk menggambarkan kemampuan suatu struktur 

perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja yang berpengaruh terhadap distribusi 

pendapatan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan Pendidikan yang menunjukkan 

kualitas sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi produktifitas dan pendapatan 

masyarakat. 

Tiga variabel diantaranya merupakan variabel Independen, dan kemiskinan sebagai 

variabel dependen. Keempat variabel tersebut dari tiga variabel independen dan satu variabel 

dependen akan diuji untuk mendapatkan tingkat signifikannya. Kemudian hasilnya 

diharapkan mendapat tingkat signifikan di setiap variabel independen dalam mempengaruhi 

kemiskinan. Selanjutnya dari tingkat signifikan tersebut diharapkan mampu memberikan 

gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Jawa 

Tengah untuk selanjutnya melakukan suatu kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

Secara skema, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 



Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau pendapat sementara dalam menentukan arah 

dari sebuah permasalahan penelitian yang sebenarnya masih harus diuji kembali. Menurut 

(Supardi,2005) Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu masalah penelitian, yang 

harus dijawab secara nyata melalui penelitian yaitu mencari bukti-bukti yang mampu 

membenarkan hipotesis penelitian.memang hipotesis penelitian tidak dengan sendirinya harus 

terbukti kebenarannya, akan tetapi apapun hasilnya yang lebih penting adalah kemampuan 

peneliti untuk mencari jawaban dengan data, fakta lapangan yang sebenarnya. 

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi 

empiris yang pernah dilakukan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis 

sebagai berikut :  

1. Diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai 2014. 

UMK = X1 

Pendidikan 

(Angka Melek 

Huruf = X3) 

Pengangguran 

(TPT = X2) 

 

Kemiskinan 

(Y) 



2. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai 2014. 

3. Diduga Angka Melek Huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 

di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai 2014. 

 


