
9 

BAB II 
TINJAUAN  PUSTAKA 

 
 

Tinjauan Teoritis 
 

 Konsep Kemiskinan 
 

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena 
berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dari manusia. Melihat 
kondisi seperti ini, kemiskinan merupakan masalah yang bersifat 
multidimensi. Berdasarkan World Bank sebagaimana dikutip oleh 
Yudoyono dan Harniati (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai 
berikut :  

 
Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being 
sick and not being able to go to school and not knowing to 
know how to read. Poverty is not having job, is fear for the 
future, living one day at a time. Poverty is losing a child to 
illness bring about by unclean water. Poverty is 
powerlessness, lack of representation and freedom. 

 
Walaupun fenomena kemiskinan tersebut merupakan sesuatu 

yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan 
manusia, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan 
dalam konteks ekonomi yaitu ketidakcukupan pendapatan dan harta 
(lack of income and assets) untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar 
seperti pangan, pakaian, perumahan, tingkat pendidikan dan kesehatan 
yang dapat diterima, yang kesemuanya berada dalam lingkup dimensi 
ekonomi. Pengertian asset disini mencakup ‘human assets, natural 
assets, physical assets, financial assets, dan social assets’ (World Bank 
2000). Ketidakcukupan pendapatan dan harta (assets) dilihat sebagai 
salah satu penyebab utama dari kemiskinan tersebut.  

 

Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis 
yaitu kemiskinan absolut (absolute poverty) dan kemiskinan relatif 
(relative poverty) (Todaro dan Smith 2009). Kemiskinan absolut adalah 
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suatu keadaan dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup 
tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan yang dimiliki seseorang atau 
suatu keluarga. Dalam hal ketika tingkat pendapatan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang atau keluarga 
tersebut dikategorikan miskin. Untuk itu diperlukan suatu tingkat 
pendapatan minimum yang memungkinkan seseorang atau suatu 
keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Dengan 
demikian, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat 
pendapatan orang atau keluarga tersebut dengan tingkat pendapatan 
yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimumnya. 
Jadi, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara 
keadaan miskin dan tidak miskin atau biasa disebut garis kemiskinan 
(poverty line).  

 

Dilihat dari faktor penyebab terjadinya kemiskinan, maka 
kemiskinan dapat dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu (1) kemiskinan 
alamiah (natural poverty), (2) kemiskinan struktural (structural 
poverty) dan (3) kemiskinan kultural (cultural poverty). Kemiskinan 
alamiah (natural poverty) adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 
kondisi alam yang tidak mendukung, misalnya tandus dan kering, 
terisolasi dan lain sebagainya. Kemiskinan struktural (structural 
poverty) adalah kemiskinan yang terjadi akibat pembangunan yang 
tidak merata dimana hanya terpusat pada wilayah-wilayah tertentu 
saja, atau karena kebijakan pembangunan yang tidak tepat 
(inappropriate policy) dan seringkali menciptakan bias antar sektor 
atau wilayah di dalam suatu perekonomian. Sedangkan kemiskinan 
kultural (cultural poverty) adalah kemiskinan yang timbul akibat 
faktor sosial kultural seperti kebiasaan dan adat istiadat (customs) di 
dalam masyarakat yang tidak mendukung, cenderung menghambat, 
dan membelenggu kehidupan seseorang dimana tidak memungkinkan 
untuk terjadinya mobilitas vertikal di dalam masyarakat tersebut.   

 

Selain itu, berdasarkan lokasi dimana kemis-kinan itu terjadi, 
kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu : kemiskinan 
perdesaan (rural poverty) dan kemiskinan perkotaan (urban poverty). 
Kemiskinan perdesaan (rural poverty) adalah kemiskinan yang terjadi 
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atau dijumpai di daerah-daerah perdesaan dan bahkan telah menjadi 
semacam fenomena (rural phenomenon) yang umumnya dijumpai di 
banyak negara di dunia terutama negara-negara sedang berkembang. 
Kegiatan pertanian dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang 
terkait merupakan lapangan kerja utama bagi penduduk miskin yang 
terdapat di daerah perdesaan. Sedangkan kemiskinan perkotaan (urban 
poverty) adalah kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah perkotaan 
(urban areas), namun jumlahnya relatif lebih sedikit bila dibandingkan 
dengan kemiskinan perdesaan. Kegiatan sektor informal di perkotaan 
(urban informal sectors) merupakan lapangan kerja utama bagi 
penduduk miskin di daerah perkotaan. 
 
 

 Ukuran dan Indeks Kemiskinan 
 

 Ukuran dan Garis Kemiskinan 
 

Untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat 
Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs 
approach), yaitu seseorang atau sebuah rumahtangga untuk  memenuhi 
kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, 
pendidikan dan kesehatan. Ada beberapa konsep kebutuhan dasar yang 
dikemukakan para ahli1, adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.1 Beberapa Konsep Kebutuhan Dasar 

No Sumber/Ahli Komponen kebutuhan Dasar 

1 United Nations (1961)a) Kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, 
kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, 
perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan 
kebebasan manusia 

2 UNSRID (1966)a) (i) Kebutuhan fisik primer mencakup kebutuhan 
gizi, perumahan dan kesehatan; (ii)kebutuhan 
kultural yang mencakup unsur-unsur seperti:  
pendidikan, rekreasi, dan ketenangan hidup; dan 
(iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan 

                                                
1 Dikutip dari “Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2010”. Badan Pusat 
Statistik. Jakarta.  
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3 Ganguli & Gupta 
(1976)a) 

Gizi, perumahan, pelayanan pengobatan, 
pendidikan dan sandang 

4 Green (1978)b) (i) Personal consumption items yang mencakup 
pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) basic public 
services yang mencakup fasilitas kesehatan, 
pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan 
kebudayaan 

5 Hendra Esmara (1986) Pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan 
kesehatan 

6 Badan Pusat Statistik Pangan dan bukan pangan yang disusun menurut 
daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 

 

Keterangan : 

a).  Dikutip oleh Hendra Esmara (1986) Perencanaan dan 
Pembangunan di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, Tabel 9.2., hal. 
312-316 

b). Dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), Pemerataan, Kemiskinan dan 
Ketimpangan, Jakarta: Sinar Harapan. 

 

Dalam penelitian ini, konsep kebutuhan dasar yang digunakan 
adalah konsep kebutuhan dasar menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 
dimana kebutuhan dasar tersebut dibedakan ke dalam kebutuhan 
makanan dan kebutuhan bukan makanan. 

Selanjutnya dikemukakan beberapa kriteria kemiskinan yang 
selama ini digunakan dalam menentukan garis kemiskinan (poverty 
line)2, diantaranya adalah:  

1. Kriteria menurut Hendra Esmara (1969/1970), dimana ia 
menggunakan kriteria konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 
125 kg (Kota + Desa) sebagai garis kemiskinan.  

2. Kriteria menurut Sayogya (1971), dimana ia menggunakan kriteria 
tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun dengan 

                                                
2 Dikutip dari “Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2010”. Badan Pusat 
Statistik, Jakarta. 
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ketentuan: (a) Miskin (Kota : 480 kg dan Desa : 320 kg); (b) Miskin 
Sekali (Kota : 360 kg dan Desa : 240 kg); dan Paling Miskin (Kota : 
270 kg dan Desa : 180 kg). 

3. Kriteria menurut Ginneken (1969), dimana ia menggunakan 
kriteria kebutuhan gizi minimum per orang per hari, dengan 
ketentuan : (a) Kalori : 2000 (Kota + Desa), dan (b) Protein : 50 
gram (Kota + Desa). 

4. Kriteria menurut Anne Booth (1969/1970), dimana ia 
menggunakan kriteria kebutuhan gizi minimum per orang per hari, 
dengan ketentuan : (a) Kalori :2000 (Kota + Desa) dan (b) Protein : 
40 gram (Kota + Desa). 

5. Kriteria menurut Gupta (1973) dimana ia menggunakan kriteria 
kebutuhan gizi minimum per orang per tahun, dengan ketentuan 
Rp 24.000 (Kota + Desa). 

6. Kriteria menurut Hasan (1975), dimana ia menggunakan kriteria 
pendapatan minimum per kapita per tahun, dengan ketentuan 
US$125 (Kota) dan US$ 95 (desa).   

7. Kriteria menurut BPS (1984) yang menggunakan kriteria (1) 
konsumsi kalori per kapita per hari 2100 (Kota + Desa), dan (2) 
pengeluaran per kapita per bulan dengan ketentuan : Rp 
13731(Kota) dan Rp 7746 (Desa). 

8. Kriteria menurut Sayogya (1984) yang menggunakan kriteria 
pengeluaran per kapita per bulan, dengan ketentuan : Rp 8240 
(Kota) dan Rp 6585 (Desa).  

9. Kriteria menurut Bank Dunia (1984) yang menggunakan kriteria 
pengeluaran per kapita per bulan, dengan ketentuan : Rp 6719 
(Kota) dan Rp 4479 (desa). 

10. Garis Kemiskinan Internasional yang menggunakan pendapatan 
per kapita per hari setara US$ 1 dan US$2. 

11. Kriteria menurut BPS (2008) yang menggunakan (1) konsumsi 
kalori per kapita per hari 2100 kkal dan (2) pengeluaran pangan 
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dan non pangan per kapita per bulan, dengan ketentuan  Rp 
204.896 (Kota) dan Rp 161.831 (Desa), atau  Rp 182.636 (Kota + 
Desa), sebagai garis kemiskinan. 

  
Dengan pendekatan kebutuhan dasar, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi (economic inability) untuk 
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur 
dengan besarnya pengeluaran. Dalam kaitan ini, maka kriteria 
kemiskinan yang digunakan adalah kriteria kemiskinan menurut 
Badan Pusat Statistik (BPS), yang menggunakan (i) konsumsi kalori per 
kapita per hari 2100 kkal dan (ii) pengeluaran pangan dan non pangan 
per kapita per bulan, sebagai garis kemiskinan (poverty line). 

 
Indikator Kemiskinan 

Ada beberapa indikator atau indeks kemiskinan yang sering 
digunakan selama ini, antara lain adalah yang dikemukakan oleh 
Blackwood dan Lynch (1994) sebagai berikut:   

Pertama, adalah ’poverty headcount index’ yaitu suatu indeks 
yang mengukur persentase penduduk yang berada di bawah garis 
kemiskinan. Dalam bentuk formula, poverty headcount, dapat ditulis 
sebagai berikut :   

 

n
qH       .......................................    (2.1) 

 
dimana H adalah poverty headcount, q adalah jumlah 

penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan n adalah 
jumlah penduduk. Dengan demikian, poverty headcount adalah 
persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (poverty 
line) terhadap jumlah penduduk. Ukuran ini dapat digunakan untuk 
mengetahui perubahan di dalam proporsi penduduk yang hidup di 
dalam kemiskinan. Jika persentase penduduk yang hidup di bawah 
garis kemiskinan berkurang/bertambah, maka dapat dikatakan 
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kemiskinan mengalami penurunan/ peningkatan. Kelemahan utama 
dari poverty headcount index adalah bahwa ukuran ini tidak 
menunjukkan seberapa parah kemelaratan dari kaum miskin (the 
extent of immiseration of the poor) itu. Kelemahan lain dari indeks ini 
adalah pada asumsinya bahwa distribusi pendapatan diantara penduduk 
miskin bersifat homogen. 

Kedua, adalah “poverty gap” atau disebut juga “income 
shortfall”. Ukuran ini menghitung jumlah pendapatan yang 
dibutuhkan untuk mengangkat penduduk miskin ke atas garis 
kemiskinan atau keluar dari kemiskinan. Dalam bentuk formula, 
poverty gap, dapat dinyatakan sebagai berikut:  

 
 I = z – μ      ......................................     (2.2) 
 
dimana I adalah kekurangan pendapatan rata-rata (average 

income shorfall) yang mengukur jumlah uang yang diperlukan untuk 
meningkatkan pendapatan dari rata-rata penduduk miskin ke atas garis 
kemiskinan,  μ adalah pendapatan rata-rata dari penduduk miskin, dan  
z  adalah garis kemiskinan.  

Suatu pendekatan alternatif untuk mengukur kekurangan 
pendapatan (income shortfall) adalah menentukan jumlah agregat dari 
uang yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dari seluruh 
penduduk miskin ke atas garis kemiskinan: 

 
 P = q(z-μ) .................................      (2.3) 
 
dimana P adalah kekurangan pendapatan agregat (aggregate 

income shortfall), q adalah jumlah penduduk yang berada di bawah 
garis kemiskinan, z adalah garis kemiskinan, dan μ adalah pendapatan 
rata-rata dari penduduk miskin. Kelemahan atau keterbatasan dari 
income shortfall atau poverty gap adalah bahwa ukuran ini tidak 
menggambarkan keparahan atau keseriusan dari masalah kemiskinan 
(the severity of the poverty problem), yaitu jumlah orang yang 
menderita kemiskinan.  
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Ketiga, adalah distribusi pendapatan diantara pen-duduk 
miskin. Ukuran ini hanya berhubungan dengan pembagian atau 
distribusi pendapatan diantara penduduk miskin tersebut (income 
distribution among the poor), dan bukan diantara penduduk secara 
keseluruhan, sebab ukuran kemiskinan absolut (absolute poverty 
measures) per definisi bergantung secara eksklusif pada tingkat 
pendapatan dari penduduk miskin. Ukuran yang secara luas digunakan 
untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah 
koefisien Gini (Gini coefficient) dan kurva Lorenz (Lorenz curve).  

Selain ketiga ukuran kemiskinan absolut tersebut, Blackwood 
dan Lynch (1994) juga mengemu-kakan ukuran kemiskinan komposit 
(composite poverty measures), yang terdiri dari: 

Pertama, adalah Sen index yang dikemukakan oleh Amartya 
Sen (1976). Indeks Sen mencoba untuk mengatasi berbagai kekurangan 
atau kelemahan (short-comings) yang terdapat pada ukuran-ukuran 
kemiskinan sebelumnya. Selain menggambarkan persentase penduduk 
miskin, indeks Sen juga menggambarkan luasnya kemelaratan (the 
extent of immiseration) dan distribusi pendapatan diantara penduduk 
miskin. Indeks Sen mencakup di dalamnya headcount, income atau 
poverty gap, dan koefisien Gini.  Dalam bentuk formula, Sen index 
dapat ditulis sebagai berikut: 

 
  GpIIHS )1(     ......................     (2.4) 

 



q

i
i qzyzI

1
)/( . ............................     (2.5) 

 
dimana  S adalah indeks Sen (Sen Poverty index), H  adalah 

headcount index, I adalah kekurangan pendapatan rata-rata (average 
income shortfall) sebagai suatu persentase dari garis kemiskinan, yi 
adalah pendapatan dari rumah tangga miskin yang ke-i, z adalah garis 
kemiskinan, qz adalah jumlah rumahtangga dengan pendapatan lebih 
kecil dari z, H = q/n adalah poverty headcount, n adalah jumlah total 
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rumahtangga atau penduduk Gp adalah Gini index diantara penduduk 
miskin (dimana 0≤Gp ≤1).  

Kedua, adalah ‘Foster-Greer-Thorbecke’ atau disingkat FGT 
index, suatu indeks kemiskinan yang dikemukakan oleh Foster, Greer 
dan Thorbecke (1981, 1984). Indeks ini banyak digunakan dalam 
berbagai penelitian empiris tentang kemiskinan karena sensitivitasnya 
terhadap kedalaman kemiskinan (depth of poverty) dan keparahan 
kemiskinan (poverty severity). Secara matematis, ‘indeks F-G-T’ 
tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 





q

i
i zgnP

1
])/()[/1(  untuk α≥0  ..........    (2.6) 

 
dimana n adalah jumlah individu di dalam populasi, q adalah 

jumlah individu atau rumahtangga yang berada di bawah garis 
kemiskinan,  gi adalah poverty gap dari rumah tangga ke-i, z adalah 
garis kemiskinan, q adalah jumlah rumahtangga yang berada di bawah 
garis kemiskinan, z adalah garis kemiskinan.  

 
Apabila  nilai  α = 0, maka Pα = headcount ratio, dalam formula 

(2.6) tersebut akan berubah menjadi : 





q

i
i zgnP

1

0
0 ])/()[/1(      ..................    (2.7)             

atau,  

 H
n
qP 0  ...................................    (2.8) 

 
Indeks (Po) ini menunjukkan proporsi penduduk yang berada 

di bawah garis kemiskinan, yang didefinisikan sebagai persentase 
jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk. Walaupun indeks 
ini merupakan indikator kemiskinan yang paling sering digunakan, 
namun indeks ini memiliki kelemahan yaitu tidak menggambarkan 
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kedalaman (depth of poverty) dan keparahan (severity of poverty) dari 
kemiskinan tersebut.   

Untuk mengatasi kelemahan dari indeks tersebut, maka 
digunakan indikator lain yaitu rasio kesenjangan pendapatan (income 
gap ratio) atau yang lebih dikenal dengan ‘poverty gap (PG) index’  
yang mengukur perbedaan atau jarak antara pendapatan rata-rata dari 
kaum miskin dengan garis kemiskinan dan dinyatakan sebagai suatu 
proporsi dari garis kemiskinan, yaitu (Z-yi)/Z, dimana yi adalah 
pendapatan atau pengeluaran rata-rata dari penduduk miskin. 

Apabila α = 1, maka akan diperoleh indeks P1 yang merupakan 
pengalian antara  ‘headcount’ ratio (H) dengan ‘poverty-gap index’, (Z-
yi)/Z, dan dapat di-nyatakan sebagai berikut:   

 





q

i
i zgnP

1

1
1 ])/()[/1(     .....................    (2.9)                            

atau  
HIP 1       ......................................   (2.10) 

 
dimana indeks P1 ini dapat digunakan untuk mengukur, baik 

tingkat kemiskinan (incidence of poverty) maupun intensitas atau 
kedalaman kemiskinan (the depth of poverty). Namun demikian,  
indeks P1 ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan diantara 
penduduk miskin. Apabila α = 1, maka akan diperoleh jurang 
kemiskinan yang dinormalisasi (normalized poverty gap atau NPG). 

Apabila α = 2, akan diperoleh P2 yang meru-pakan 
‘distributionally sensitive index’, yang dalam bentuk formula dapat 
dinyatakan sebagai berikut : 
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2 111
 .......   (2.11) 

Suatu ukuran kemiskinan yang baik, harus me-masukkan atau 
memperhitungkan tiga indikator kemiskinan sebagai berikut, yaitu : (1) 
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persentase penduduk miskin, (2) jurang kemiskinan agregat, dan (3) 
distribusi pendapatan diantara penduduk miskin (Kakwani 2000). 

 

Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Studi tentang kemiskinan baik bersifat lintas negara (cross-
country) maupun lintas wilayah atau Provinsi (cross-province) di 
dalam suatu negara terutama di negara-negara sedang berkembang 
(NSB) termasuk Indonesia, telah banyak dilakukan para ahli selama ini. 
Studi-studi tersebut pada umumnya lebih memusatkan perhatian 
mereka pada upaya untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana 
pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan 
terhadap kemiskinan. Sebagai contoh, adalah penelitian yang 
dilakukan Datt dan Ravallion (2002) dan Ravallion dan Datt (2002) 
keduanya untuk kasus India; Bigsten et al (2003) untuk kasus Ethiopia; 
Adam dan Page (2003) untuk kasus negara-negara Timur Tengah dan 
Afrika Utara (MENA); Lin (2003) untuk kasus China, dan Bourguignon 
(2003) studi lintas negara, dimana mereka menemukan adanya 
pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 
pendapatan yang diukur dengan indeks Gini terhadap kemiskinan 
dengan berbagai ukurannya (Po, P1, dan P2). Selain itu, kemiskinan 
ditemukan memiliki hubungan yang bersifat elastis baik dengan 
pertumbuhan ekonomi maupun ketimpangan pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shenggen Fan, Lin Xiu Zhang 
dan Xiaobo Zhang (2002) yang meneliti tentang dampak dari berbagai 
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan, ketimpangan 
regional, dan kemiskinan perdesaan di China, menemukan bahwa 
pengeluaran pemerintah pada investasi yang meningkatkan produksi 
seperti penelitian dan pengembangan pertanian (R & D) dan irigasi, 
pen-didikan di perdesaan (rural education), dan infrastruktur 
(mencakup jalan, elektrisitas, dan telekomunikasi), semuanya 
menyumbang terhadap pertumbuhan produktivitas pertanian, 
pengurangan ketimpangan regional dan kemiskinan perdesaan. Namun 
demikian, pengeluaran untuk pendidikanlah yang memiliki dampak 
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paling besar terhadap penurunan kemiskinan dan memberikan return 
yang paling tinggi terhadap pertumbuhan di sektor pertanian dan non 
pertanian, seperti halnya juga terhadap ekonomi pedesaan secara 
keseluruhan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Shenggen Fan, Peter  Hazell, 
dan Sukhadeo Thorat (2000), yang meneliti tentang dampak dari 
berbagai pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan pedesaan dan 
pertumbuhan produktivitas di India, menemukan bahwa pengeluaran 
pemerintah pada investasi yang meningkatkan produktivitas seperti 
untuk penelitian dan penyuluhan pertanian, infrastruktur pedesaan 
(khususnya jalan dan pendidikan) dan pembangunan pedesaan yang 
secara langsung diarahkan kepada penduduk miskin pedesaan (rural 
poor), semuanya berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan 
pedesaan. Namun, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk 
infrastruktur jalanlah yang memiliki dampak paling besar terhadap 
penurunan kemiskinan, seperti halnya juga dampaknya terhadap 
pertumbuhan produktivitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Shenggen Fan, Xiaobo Zhang 
dan Neetha Rao (2004), yang meneliti tentang dampak dari berbagai 
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan pertanian dan 
kemiskinan perdesaan di Uganda, menemukan bahwa investasi 
pemerintah, seperti layanan pertanian, infrastruktur pedesaan, 
pendidikan pedesaan, dan kesehatan, memiliki kontribusi terhadap 
pertumbuhan produktivitas pertanian dan pengurangan kemiskinan 
pedesaan. Namun demikian, pengeluaran investasi untuk kesehatan 
tidak menunjukkan suatu dampak yang besar baik terhadap 
pertumbuhan produktivitas pertanian maupun terhadap penurunan 
kemiskinan. Salah satu penjelasan yang diberikan adalah karena 
investasi kesehatan tersebut cenderung mempengaruhi pertumbuhan 
dan penurunan kemiskinan dalam jangka panjang. Dampaknya baru 
kelihatan setelah beberapa tahun kemudian, tidak dalam jangka 
pendek.  

Penelitian lain adalah yang dilakukan oleh Shenggen Fan, 
Somchai Jitsuchon, dan Nuntaporn Methakunnavut (2004), yang 
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meneliti tentang dampak dari berbagai pengeluaran pemerintah 
pedesaan terhadap pertumbuhan pertanian dan pengurangan 
kemiskinan pedesaan di Thailand, menemukan bahwa investasi 
pemerintah untuk penelitian dan pengembangan pertanian, irigasi, 
pendidikan pedesaan, dan infrastruktur (mencakup jalan dan 
elekrisitas) memiliki dampak marjinal (marginal impacts) yang positif 
terhadap pertumbuhan produktivitas pertanian dan penurunan 
kemiskinan pedesaan. Namun, investasi dalam elektrisitas pedesaan 
ditemukan memiliki dampak yang besar terhadap penurunan 
kemiskinan di pedesaan, diikuti pengeluaran pemerintah untuk 
penelitian dan penyuluhan pertanian, pengeluaran pemerintah untuk 
jalan, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan pedesaan dan 
pengeluaran pemerintah untuk irigasi.   

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Shengen Fan 
dan Connie Chan-Kang (2004), yang meneliti tentang dampak 
pembangunan jalan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 
kemiskinan  pedesaan di China, menemukan bahwa pembangunan 
jalan bersama-sama dengan penelitian dan pengembangan pertanian, 
irigasi, pendidikan, elektrisitas, dan telekomunikasi, memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
penurunan kemiskinan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Adam (2004) dengan 
menggunakan data hasil studi cross-country (full sample) menemukan 
bahwa kemiskinan dengan berbagai ukurannya (headcount, poverty 
gap dan squared poverty gap index) semuanya memiliki hubungan 
yang secara statistik kuat dan bersifat elastis, baik dengan pertumbuhan 
ekonomi (baik yang diukur dengan pendapatan atau konsumsi rata-rata 
maupun diukur menggunakan GDP per kapita) maupun dengan 
koefisien Gini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Balisacan dan Fuwa (2004) 
menggunakan data cross-section yaitu lintas Provinsi di Philippines 
menemukan bahwa kemiskinan yang diukur dengan headcount ratio 
(HC) dipengaruhi secara nyata oleh faktor pengeluaran per kapita, 
tingkat mortalitas, land Gini, pelaksanaan reformasi kebijakan agraria 
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CARP (comprehensive agrarian reform program), dan perubahan di 
dalam nilai tukar (terms of trade) pertanian. Khususnya peubah 
pertumbuhan dalam pengeluaran konsumsi per kapita memiliki 
pengaruh dan hubungan yang elastis dengan berbagai ukuran 
kemiskinan (headcount ratio, poverty gap, dan squared poverty gap). 
Sedangkan peubah land Gini, perubahan reformasi agraria, perubahan 
di dalam agricultural terms of trade, tidak memiliki hubungan yang 
elastis dengan berbagai ukuran kemiskinan tersebut.   

Penelitian yang dilakukan oleh Iradian (2005) yang melakukan 
crosscountry studies (72 negara), menemukan  pertumbuhan GDP riil 
per kapita, perubahan di dalam ketimpangan, perubahan di dalam 
pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran sektor-sektor sosial dan 
infrastruktur (dinyatakan sebagai persentase terhadap GDP), dan 
tingkat ketimpangan awal (initial level of inequality) berpengaruh 
signifikan terhadap kemiskinan dengan tanda sesuai dengan yang 
diharapkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Beck et al (2007) menemukan 
bahwa perkembangan financial (financial development) yang diukur 
dengan kredit sektor swasta (private credit) dan pertumbuhan dalam 
pendapatan rata-rata berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan (headcount) dengan arah sesuai dengan harapan. 
Sementara peubah-peubah lainnya seperti initial schooling, inflasi, age 
dependency, pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fosu (2009) di negara-negara 
Sub-Saharan Africa dengan mengambil periode waktu 1977 – 2004 
menggunakan unbalanced panel menemukan bahwa secara 
keseluruhan pertumbuhan GDP memiliki dampak yang menurunkan 
kemiskinan dengan berbagai ukurannya (headcount, poverty gap dan 
squared poverty gap); namun sebaliknya, ketimpangan yang diukur 
dengan indeks Gini memiliki pengaruh yang justru cenderung 
memperburuk kemiskinan.  

Penelitian yang dilakukan Inoue dan Hamori (2010) di India 
yang menggunakan data panel tingkat provinsi  menemukan bahwa 
financial deepening dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 
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dengan arah yang berlawanan dengan tingkat kemiskinan; sementara 
peubah keterbukaan ekonomi dan inflasi berpengaruh signifikan 
dengan tanda yang searah dengan tingkat kemiskinan, artinya 
cenderung memperburuk (worsens) kondisi kemiskinan. Khususnya 
untuk peubah financial deepening, selain berpengaruh signifikan juga 
memiliki hubungan yang elastis dengan tingkat kemiskinan. 

Penelitian yang dilakukan Fosu (2011) di 80 negara sedang 
berkembang menemukan bahwa pertumbuhan pendapatan dan 
ketimpangan (Gini) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kemiskinan dengan tanda masing-masing negatif dan positif, bahkan 
keduanya memiliki hubungan elastis dengan tingkat kemiskinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Singh dan Huang (2011) di 
negara-negara Sub-Saharan Africa menemukan faktor financial 
deepening (yang diukur dgn private credit/GDP), GDP per kapita, 
inflasi, rule of law, property right, berpengaruh signifikan baik 
terhadap tingkat kemiskinan (headcount index) maupun poverty gap 
index , dengan tanda yang sesuai dengan teori atau harapan. 

Di Indonesia sendiri, studi tentang kemiskinan khususnya 
dalam sepuluh tahun terakhir ini, telah banyak dilakukan oleh para 
ahli diantaranya adalah Fane dan Warr (2002), Friedman (2002), 
Simatupang dan Dermoredjo (2003), Balisacan et al (2003), Yudhoyono 
(2004), Ikhsan (2005), Tambunan (2006), Miranti (2007), Suselo dan 
Tarsidin (2008), BPS (2009), Suryahadi, et al (2009), Maipita, dkk 
(2010), Suryahadi dan Hadiwidjaja (2011), dan Maipita, dkk (2012); dan 
studi-studi atau penelitian tersebut pada umumnya ditujukan untuk 
mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. 
Kesimpulan dan temuan dari berbagai studi atau penelitian para ahli 
tentang kemiskinan di Indonesia tersebut dirangkum pada Tabel 2.2.  
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Tabel 2.2. Rangkuman Temuan Dari Berbagai Studi Kemiskinan di Indonesia 

Peneliti Topik Penelitian Model Analisis Temuan/Kesimpulan 
Fane dan Warr  
(2002) 

How Economic 
Growth Reduce 
Poverty: A General 
Equilibrium Analysis 
for Indonesia 

General 
Equilibrium 
Analysis dan 
menggunakan 
Data BPS 

Pertumbuhan 
berpotensi 
menurunkan  
kemiskinan dan 
ketimpangan penda-
patan  

Friedman 
(2002) 

How Responsive is 
Poverty to Growth? 

Regresi Data Panel 
(1984-1999) 

-  Semua ukuran 
kemiskinan sangat 
responsif terhadap 
pertumbuhan 
pendapatan rata-rata.  

-  Faktor lokal juga 
berperan penting 
dalam penentuan 
kemiskinan 

Simatupang 
dan 
Dermoredjo 
(2003) 

Produk Domestik 
Regional Bruto, 
Harga dan 
Kemiskinan: 
Hipotesis ‘Trickle 
Down’ Dikaji Ulang 

Analisis Regresi 
dengan data time 
series (1976 – 
1999) 

- Insiden kemiskinan 
agregat di Indonesia  
dipengaruhi oleh 
GDP per kapita sektor 
pertanian, GDP per 
kapita sektor non 
pertanian, dan harga 
beras. 

- Insiden kemiskinan di 
perdesaan dipengaruhi 
oleh GDP per kapita 
sektor pertanian, GDP 
per kapita sektor lain 
di luar sektor industri, 
dan harga beras. 
- Insiden kemiskinan di 
perkotaan dipengaruhi 
oleh GDP per kapita 
sektor industri, dan 
harga beras. 

Balisacan, et al 
(2003) 

Revisiting Growth 
and Poverty 
Reduction in 
Indonesia: What Do 
Sub-national Data 

Regresi Data Panel 
(1993, 1996, 1999 
dan 285 
kabupaten) 

- Kesejahteraan 
penduduk miskin  
dipengaruhi  secara 
nyata oleh 
pertumbuhan 



Tinjauan Pustaka 

25 

Peneliti Topik Penelitian Model Analisis Temuan/Kesimpulan 
Show? pendapatan rata-rata 

menyeluruh, modal 
manusia (diukur 
dengan rata-rata lama 
sekolah), agriculture 
terms of trade, 
infrastruktur (jalan) 
dan akses terhadap 
teknologi. 

Yudhoyono 
(2004) 

Pembangunan 
Pertanian dan 
Perdesaan Sebagai 
Upaya Mengatasi 
Kemiskinan dan 
Pengangguran: 
Analisis Ekonomi 
Politik Kebijakan 
Fiskal 

Model Persamaan 
Simultan dan 
Simulasi 
Kebijakan. 
Menggunakan data 
time series 1984 – 
2004.   

- Kemiskinan di daerah 
perdesaan 
dipengaruhi secara 
nyata oleh penge-
luaran pemerintah 
untuk sektor 
pertanian, pertum-
buhan ekonomi dan 
upah. Sedangkan di 
perkotaan, 
dipengaruhi oleh 
pengeluaran untuk 
infrastruktur dan 
pertumbuhan 
ekonomi. 

- Peningkatan 
pengeluaran untuk 
sektor pertanian dan 
upah merupakan 
kebijakan jangka 
pendek yang potensial 
untuk mengurangi 
kemiskinan 

Ikhsan (2005) Rice Price 
Adjustment and  its 
Impact to the Poor 

Decomposition 
Analysis, (Data 
Tahun 1999) 

- Kenaikan harga beras 
terutama melalui 
kebijakan proteksi 
berdampak 
meningkatkan 
kemiskinan dan juga 
memperburuk 
distribusi pendapatan 

Tambunan 
(2006) 

Some Evidences from 
Indonesia on the 

Analisis Regresi  - Pengeluaran 
pemerintah untuk 
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Peneliti Topik Penelitian Model Analisis Temuan/Kesimpulan 
Importance of 
Institutions for 
Determining ‘Pro-
Poor’ Growth 

pembangunan; subsidi 
pembangunan untuk 
desa, kabupaten dan 
provinsi; faktor 
institusi lokal, 
pembangunan manusia 
merupakan faktor-
faktor yang 
berpengaruh signifikan 
terhadap kemiskinan. 

Miranti (2007) The Determinants of 
Regional Poverty in 
Indonesia: 1984 – 
2002. 

Regression 
Analysis. 

- Pertumbuhan ekonomi 
merupakan faktor 
penentu yang penting 
dari penurunan 
kemiskinan, dimana 
kemiskinan ternyata 
memiliki hubungan 
elastis dengan 
pertumbuhan ekonomi 
dengan koefisien  
elastisitas -2,5 selama 
kurun waktu 18 tahun 
(1984-2002) 

- Ketersesediaan infra-
struktur pembangunan 
yang baik 
dikombinasikan 
dengan pertum-buhan, 
mengurangi 
kemiskinan.  

- Migrasi antar Provinsi 
baik migrasi masuk 
maupun migrasi keluar 
juga berpengaruh 
terhadap kemiskinan. 

Suselo dan 
Tarsidin (2008) 

Kemiskinan di 
Indonesia: Pengaruh 
Pertumbuhan dan 
Perubahan Struktur 
Ekonomi 

- Analisis regresi 
data panel 

- Periode observasi 
1994-2006 

 
 

- Hampir di semua 
daerah, sektor 
pertanian, perke-
bunan, dan perikanan 
merupakan 
penyumbang terhadap 
bagi tingginya tingkat  
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Peneliti Topik Penelitian Model Analisis Temuan/Kesimpulan 
kemiskinan di 
Indonesia 

- Hasil regresi model 
HCR tertimbang dan 
regresi model HCR 
sektoral menunjukkan 
bahwa kemiskinan 
memiliki hubungan 
yang elastis dengan 
pertumbuhan ekonomi 
di sektor pertanian, 
perkebunan dan 
perikanan dengan 
koefisien elastisitas 
masing-masing sebesar  
-2,97  dan  -7,34. 

Suryahadi, et al 
(2009) 

The Effects of 
Location and Sectoral 
Components of 
Economic Growth on 
Poverty: Evidence 
from Indonesia. 

Analisis Regresi 
Data Panel dan 
dekomposisi 
pertumbuhan 
berdasarkan 
komponen 
Sektoral dan 
Lokasi 

- Pertumbuhan GDP 
sektor pertanian di 
perdesaan  hanya 
berpengaruh nyata 
terhadap kemiskinan 
di daerah perdesaan. 

- Pertumbuhan GDP 
sektor jasa di 
perdesaan 
berpengaruh nyata 
baik terhadap 
kemiskinan di 
perdesaan maupun di 
perkotaan.  

- Pertumbuhan GDP 
sektor industri dan 
GDP sektor jasa di 
perkotaan 
berpengaruh nyata 
baik terhadap 
kemiskinan di 
perdesaan maupun 
perkotaan. 

- Pertumbuhan GDP 
sektor jasa di 
perdesaan 
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Peneliti Topik Penelitian Model Analisis Temuan/Kesimpulan 
berpengaruh nyata 
terhadap kemiskinan 
di daerah perkotaan. 

BPS (2009) Analisis Kemiskinan, 
Ketenagakerjaan dan 
Distribusi 
Pendapatan 

Model Regresi 
Data Panel dengan 
Random Effect 
Model (REM) 

- PDRB dan rasio 
pengeluaran non 
makanan (RNM) 
mempunyai hubungan 
terbalik dengan tingkat 
kemiskinan, baik 
untuk model dengan 
memasukkan variable 
Gini dan tingkat 
pengangguran terbuka 
(TPT) maupun model 
yang memasukan 
hanya salah satu dari 
Gini rasio atau TPT; 

- Gini rasio, TPT, dan 
indeks harga 
konsumen makanan 
(IHKM) mempunyai 
hubungan  yang searah 
dengan tingkat 
pengangguran, baik 
untuk model dengan 
variable Gini rasio dan 
TPT maupun model 
yang memasukkan 
hanya salah satu dari 
Gini rasio atau TPT.  

Maipita, dkk 
(2010) 

The Impact of Fiscal 
Policy Toward 
Economic 
Performance and 
Poverty Rate in 
Indonesia 

Menggunakan 
model CGE dan 
data BPS  tahun 
2003 dan 2005. 

- Secara agregat, 
kenaikan di dalam 
non-direct tax dan 
transfer of income 
kepada rumahtangga 
perdesaan memiliki 
dampak negatif 
terhadap kinerja 
makroekonomi; 

- Suatu kenaikan di 
dalam pajak tidak 
langsung memiliki 
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Peneliti Topik Penelitian Model Analisis Temuan/Kesimpulan 
mixed impacts 
terhadap berbagai 
sektor dan kelompok 
rumah tangga; 

-  Suatu kenaikan di 
dalam subsidi memiliki 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
kemiskinan  di daerah 
perdesaan; 

- Dampak dari suatu 
kenaikan di dalam 
transfer of income 
terhadap rumahtangga 
perdesaan 
menunjukkan suatu 
hasil yang bersifat 
mixed atas output, 
harga output, dan 
permintaan tenaga 
kerja. 

Suryahadi dan 
Hadiwidjaja 
(2011) 

The Role of 
Agriculture in 
Poverty Reduction in 
Indonesia 

Analisis Regresi 
Data Panel dan 
dekomposisi 
pertumbuhan 

- Pertumbuhan sektor 
jasa memiliki dampak 
yang paling tinggi di 
dalam mengurangi 
kemiskinan di 
Indonesia, baik daerah 
perdesaan maupun 
perkotaan. 

- Kemiskinan 
ditemukakan memiliki 
hubungan yang elastis 
dengan pertumbuhan 
sektor jasa 
dibandingkan dengan 
sektor pertanian, baik 
pada masa sebelum 
maupun setelah krisis 
keuangan Asia. 

Maipita, dkk 
(2012) 

Reducing Poverty 
Through Subsidies: 
Simulation of Fuel 

CGE Model dan 
menggunakan data 
sekunder SAM 

- Kebijakan pengalihan 
subsidi BBM ke sektor 
pertanian tanaman 
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Peneliti Topik Penelitian Model Analisis Temuan/Kesimpulan 
Subsidy Diversion to 
Non Food Crops 

2005 dan Data 
Indikator 
Kemiskinan tahun 
2005 

lain (non pangan) 
memberikan dampak 
positif terhadap 
peningkatan 
pendapatan rumah 
tangga dan 
pengurangan angka 
kemiskinan. 

- Secara umum, 
kebijakan pengalihan 
subsidi BBM ke sektor 
pertanian tanaman 
lain (non pangan) 
memberikan dampak 
lebih baik bagi 
kelompok 
rumahtangga di 
perdesaan 
dibandingkan dengan 
kelompok 
rumahtangga di 
perkotaan. 

 
 
 


