
 

7 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Kemiskinan 

 Kemiskinan yang menjadi masalah di negara – negara sedang berkembang 

menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh kebutuhan dasar hidup, 

seperti pendidikan, pakaian, makanan, tempat berlindung, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat 

Statistik kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk 

dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per 

bulan di bawah garis kemiskinan. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa kemiskinan 

adalah individu atau sekelompok individu yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk, tidak 

memiliki pekerjaan, buta aksara, dan sulitnya meraih kesempatan untuk hidup sejahtera. Dalam 

penelitian Siregar dan Wahyuniarti (2007) dijelaskan bahwa individu atau kelompok dapat 

dikatakan hidup miskin atau tidak mampu jika pendapatan atau akses untuk memenuhi barang 

dan jasa cukup rendah dari patokan yang sudah ditetapkan. 

 Teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah teori Lingkaran Setan Kemiskinan 

(Vicious Circle of Poverty) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953). Teori lingkaran 

setan kemiskinan merupakan rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga 

menyebabkan suatu keadaan suatu negara terkhusus negara berkembang memiliki banyak 

masalah untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Sharp melakukan identifikasi 

penyebab kemiskinan yang dilihat dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro ekonomi 

kemiskinan muncul akibat ada perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan 

distribusi pendapatan menjadi timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang 

terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan terjadi akibat adanya perbedaan kualitas 

sumber daya manusia. Penduduk yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah 

berarti tingkat produktivitasnya rendah sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang 

diterima. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya tingkat 

pendidikan, adanya diskriminasi, nasib yang kurang beruntung, atau karena keturunan. Ketiga, 

kemiskinan muncul karena perbedaan akses terhadap modal.  

Armen Alchian dalam Maulidah dan Soejoto (2013) mengemukakan bahwa 

kemiskinan dapat terjadi oleh beberapa sebab, yaitu (1) pendapatan dan pekerjaan, rendahnya 

produktivitas tenaga kerja akan berdampak pada penurunan pendapatan sehingga 

meningkatkan kemiskinan; (2) kesehatan, seseorang yang hidup dalam kondisi miskin 
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cenderung rentan menderita penyakit baik mental maupun fisik; (3) pendidikan, tingkat 

pendidikan yang rendah memiliki hubungan dengan pengangguran sehingga harus hidup dalam 

kondisi kemiskinan; (4) pengeluaran, masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran yang 

rendah dapat dikategorikan penduduk miskin karena keterbatasan pendapatan. 

Menurut Nurkse, ukuran kemiskinan secara sederhana dan yang umum digunakan 

dapat dibedakan menjadi dua pengertian: 

1. Kemiskinan Absolut 

Individu termasuk dalam golongan miskin secara absolut jika pendapatan yang 

diterima berada di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar 

hidup. Konsep ini ditujukan untuk menentukan tingkat pendapatan minimal yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti pakaian, makanan, rumah untuk 

menjamin kelangsungan hidup. Konsep ini memiliki kelemahan utama, yaitu 

menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimal karena kedua hal itu tidak hanya 

dipengaruhi oleh kebiasaan saja, tetapi juga tingkat kemajuan suatu negara, kondisi 

geografis, dan faktor – faktor ekonomi yang lain. Meskipun demikian, untuk 

mendapatkan hidup layak, seseorang membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan sosial dan fisiknya. 

2. Kemiskinan Relatif 

Individu termasuk dalam golongan miskin secara relatif jika individu dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidup, namun masih terlihat jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Dari konsep ini, garis 

kemiskinan akan mengalami perubahan jika taraf hidup masyarakat berubah sehingga 

konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, 

kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar 

ketimpangan antara golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar 

jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. 

Kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kebutuhan dasar 

yang diperlukan untuk keberlangsungan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi atau 

pelengkap. United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) 

menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu:  

1. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, tempat tinggal, dan 

kesehatan. 

2. Kebutuhan kultural yang terdiri dari waktu luang (leisure), pendidikan, dan rekreasi 

serta ketenangan hidup.  
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3. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.  

Menurut teori Sustainable Livelihood Approach, beberapa penyebab kemiskinan di 

masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh beberapa keterbatasan aset yang dimiliki, 

meliputi : 

a. Natural assets: aset ini terdiri dari air dan tanah, karena sebagian masyarakat di 

pedesaan hanya menguasai lahan yang kurang layak untuk mata pencahariannya. 

b. Human assets: aset ini menyangkut kualitas sumber daya manusia masyarakat 

pedesaan yang relatif masih rendah daripada masyarakat di perkotaan 

(keterampilan, pengetahuan, tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, dan tingkat 

kesehatan). 

c.  Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti 

jaringan listrik, jalan dan komunikasi di pedesaan. 

d. Financial assets: aset ini berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh 

modal usaha.  

e. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan 

bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. 

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 

untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty 

and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Pendekatan ini memandang kemiskinan 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 

bukan makanan yang diukur dari pengeluraran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk 

miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. 

Untuk mengetahui persentase kemiskinan digunakan head count index yang merupakan 

persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Rumus untuk melakukan 

perhitungan persentase kemiskinan adalah:  

 

𝑃𝛼 =
1

𝑛
∑ [

𝑧−𝑦𝑖

𝑧
]

𝛼
𝑡

𝑞
𝑖=1  (2. 1) 

Keterangan: 

α   = 0 

z   = garis kemiskinan. 

Yi = rata-rata pengeluaran. per kapita sebulan masyarakat yang berada dibawah garis 

kemiskinan (i = 1,2,3, …., q), yi < z. 
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q  = banyaknya penduduk yang berada di garis kemiskinan. 

n   = jumlah penduduk. 

2.2 Pertumbuhan Ekonomi 

 Salah satu dari beberapa indikator makro ekonomi untuk melakukan penilaian terhadap 

kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan produksi barang 

dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya 

yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi 

mempunyai pengaruh yang amat berarti bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat paling tidak dengan meningkatkan pendapatan nasional perkapita. Sukirno (2004) 

menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor seperti, modal, teknologi, 

kualitas sumber daya manusia, kekayaan alam, dan tanah. 

 Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan berbagai cara, baik dari sisi penawaran 

maupun sisi permintaan. Perhitungan dari sisi penawaran dapat dilakukan dengan cara 

menghitung nilai tambah per sektor dalam produksi nasional, sedangkan dari sisi permintaan 

pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara menghitung komponen-komponen makro 

ekonomi yang meliputi ekspor dan impor, konsumsi, serta investasi. Laju pertumbuhan 

ekonomi dapat diukur dengan melihat indikator perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) 

menurut harga konstan pada setiap tahunnya. PDB menurut harga konstan dipilih karena telah 

menghilangkan pengaruh perubahan harga, sehingga walaupun angka yang terlihat adalah nilai 

mata uang dari jumlah produksi barang dan jasa, tetapi perubahan dari PDB juga 

memperlihatkan perubahan jumlah kuantitas dari barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu 

periode tertentu. Adapun rumus perhitungan laju pertumbuhan ekonomi adalah:  

𝑅 =
𝑃𝐷𝐵𝑟𝑡− 𝑃𝐷𝐵𝑟𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑟𝑡−1
 × 100 (2. 2) 

Keterangan: 

R = laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. 

PDBrt = Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu. 

PDBrt-1 = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya. 
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2.3 Pengangguran 

 Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pengangguran adalah penduduk yang aktif 

mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk 

yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok 

penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi 

belum mulai bekerja. Rahardja dan Manurung (2008) mengemukakan bahwa seorang 

penduduk dapat dikategorikan sebagai pengangguran jika ingin bekerja dan berusaha mencari 

pekerjaan, namun belum mendapat pekerjaan sesuai keinginannya. 

 Teori Lewis dalam Sukirno (2006) menyatakan teori mengenai proses pembangunan 

bertujuan untuk negara yang mengalami permasalahan banyaknya tenaga kerja. Lewis 

menganggap bahwa negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, akan tetapi 

menghadapi masalah kekurangan modal, dan keluasan tanah yang digunakan sangat terbatas. 

 Menurut Rahardja dan Manurung (2008), pengangguran terbagi menjadi empat 

kategori, yaitu 

1. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah permasalahan pengangguran 

yang diakibatkan karena pencari kerja mencari pekerjaan yang sesuai dengan 

keinginannya. Pengangguran ini tidak mengakibatkan permasalahan, dan dapat 

dituntaskan dengan pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengangguran Struktural. Pengangguran struktural adalah permasalahan pengangguran 

yang dipengaruhi oleh adanya perubahan susunan dan komposisi dalam kegiatan 

perekonomian. Penyelesaian pengangguran ini tergolong sulit, karena memiliki kaitan 

dengan strategi pembangunan nasional. Meskipun demikian, pengangguran struktural 

dapat diatasi dengan cara melakukan pelatihan kerja agar menciptakan tenaga kerja 

yang kompeten dan memiliki keterampilan. 

3. Pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah permasalahan pengangguran yang 

dipengaruhi oleh perubahan dalam kegiatan perekonomian. Dimana saat perekonomian 

mengalami kemunduran maka perusahaan harus menyusutkan kegiatan produksi 

sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan. 

Pengangguran siklis dapat diatasi dengan kebijakan – kebijakan dari pemerintah untuk 

meningkatkan kegiatan perekonomian, dan menambah lapangan pekerjaan. 

4. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah permasalahan pengangguran 

yang diakibatkan oleh faktor musim atau cuaca tidak mendukung untuk melakukan 

pekerjaan. Pengangguran musiman dapat ditekan dengan cara mempersiapkan rencana 

lain jika terjadi perubahan musim. 
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Pengangguran merupakan individu yang tidak memiliki pekerjaan dan atau sedang 

mencari pekerjaan, untuk mengetahui persentase pengangguran digunakan perhitungan tingkat 

pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah 

menganggur terhadap angkatan kerja. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengangguran terbuka adalah:  

𝑇𝑃𝑇 =
𝐽𝑃

𝐽𝐴𝐾
× 100 (2. 3) 

Keterangan: 

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka 

JP = Jumlah Pengangguran 

JAK = Jumlah Angkatan Kerja 

2.4 Inflasi 

 Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang 

berlangsung secara terus menerus (Badan Pusat Statistik). Jika harga barang dan jasa di dalam 

negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut 

menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai 

penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi merupakan kondisi 

perekonomian yang terjadi di setiap negara, sehingga setiap negara selalu melakukan usaha 

untuk menekan laju inflasi serendah mungkin agar daya beli masyarakat tidak menurun.  

 Keynes dalam Amalia (2012) mengemukakan pendapat bahwa inflasi terjadi karena 

masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga keadaan ini membuat 

permintaan barang meningkat dan melebihi jumlah barang yang tersedia, akibatnya akan terjadi 

inflationary gap. Keadaan keterbatasan barang ini terjadi karena dalam jangka pendek 

kapasitas produksi tidak akan dinaikkan untuk mengimbangi permintaan yang meningkat. 

 Menurut Samuelson dan Nordhaus pada Djohanputro (2006) inflasi memiliki tiga 

kategori, yaitu : 

1. Inflasi rendah atau low inflation. Inflasi dalam kategori rendah adalah tingkat inflasi 

berada dibawah 10 persen. Kategori inflasi ini dirasa wajar karena masih berada 

dibawah 10 persen, sehingga membuat masyarakat masih percaya kepada uang dan 

masih berkenan memiliki uang. 

2. Inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi dalam kategori menengah adalah 

tingkat inflasi yang berada pada kisaran angka 20 sampai 200 persen. Inflasi dalam 

kategori ini disebabkan karena pemerintah tidak kredibel di mata masyarakat, adanya 

revolusi atau perang sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan barang di sisi lain 



 

13 
 

jumlah uang beredar melimpah dan akhirnya menimbulkan kurangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap uang. 

3. Inflasi sangat tinggi atau hyperinflation. Inflasi dalam kategori ini adalah tingkat inflasi 

yang berada di atas angka 200 persen. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori inflasi 

yang sangat parah, karena masyarakat tidak mau memegang uang lagi dan pada kondisi 

ini lebih baik masyarakat membelanjakan uang guna membeli barang. 

Inflasi dihitung dari indeks harga konsumen, karena inflasi dilihat dari kenaikan harga 

barang dan jasa secara umum. Pada penelitian ini, indikator yang digunakan adalah inflasi 

tahun kalender. Inflasi tahun kalender merupakan laju inflasi tahun sekarang dengan 

membandingkan laju inflasi tahun sebelumnya. Adapun rumus perhitungan inflasi tahun 

kalender adalah:  

𝐼 =  [
𝐼𝐻𝐾𝑙𝑦 −𝐼𝐻𝐾𝐷𝑒𝑠 (𝑦−1)

𝐼𝐻𝐾𝐷𝑒𝑠 (𝑦−1)
] × 100 (2. 4) 

Keterangan: 

I = Inflasi 

IHKly = IHK bulan pada tahun y 

IHK Des (y – 1) = IHK bulan Desember tahun sebelumnya. 

 

2.5 Indeks Pembangunan Manusia 

 Menurut Badan Pusat Statistik indeks pembangunan manusia adalah salah satu alat 

untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu negara, yang memiliki dampak 

terhadap kondisi fisik manusia (kesejahteraan dan kesehatan) dan non-fisik (intelektual). 

Suharto (2007) mengemukakan bahwa indikator pokok pembangunan manusia 

menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan (capability) manusia. Indikator 

IPM dapat menjelaskan bagaimana masyarakat suatu wilayah dalam mendapatkan akses dari 

hasil pembangunan nasional yang merupakan hak penduduk untuk mendapatkan pendapatan, 

pendidikan, dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (2014) menyatakan bahwa IPM dibentuk dari 

tiga bagian dasar kehidupan, yaitu standar hidup layak, pengetahuan, dan tingkat kesehatan dan 

umur panjang. Untuk menghitung indeks pembangunan manusia, digunakan rumus sebagai 

berikut:  

𝐼𝑃𝑀 =  √𝐼𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 ×  𝐼𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3  (2. 5) 

Keterangan: 

IPM = Indeks Pembangunan Manusia 
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Ikesehatan   = Indeks Kesehatan 

Ipendidikan = Indeks Pendidikan 

Ipengeluaran = Indeks Pengeluaran 

 

2.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan 

 Pertumbuhan ekonomi selaku salah satu indikator untuk melihat keberhasilan suatu 

negara dalam melakukan pembangunan nasional dan menjadi salah satu syarat untuk 

mengurangi tingkat kemiskinan pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga jika terjadi peningkatan PDB maka juga 

terjadi peningkatan penggunaan faktor produksi yang berarti juga meningkatkan kesempatan 

kerja karena penduduk termasuk dalam faktor produksi (Khumairoh et al. 2018).  

PDB yang rendah menunjukkan bahwa tingkat produktivitas suatu negara rendah, 

sehingga membuat pendapatan rendah. Pendapatan yang rendah membuat penduduk tidak 

memiliki cukup uang untuk menabung dan menyebabkan investasi menurun, sehingga 

membuat banyak perusahaan kekurangan modal. Hal ini didukung oleh penelitian Windra et 

al., (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif 

terhadap kemiskinan. Hubungan tersebut berarti bahwa kenaikan satu persen pertumbuhan 

ekonomi, maka dapat menekan tingkat kemiskinan sebanyak satu persen. 

 Berdasarkan pernyataan di atas, kemudian dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut. 

H1: Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Pulau Jawa 

H2: Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Luar Pulau Jawa 

 

2.7 Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan 

 Hubungan pengangguran dengan kemiskinan sangat erat sekali, dimana jika seseorang 

tidak memiliki pekerjaan maka akan membuat mereka tidak memiliki penghasilan sehingga 

tidak dapat memenuhi keperluan sehari-hari. Tidak adanya penghasilan membuat tingkat 

kesejahteraan menurun dan akan membuat mereka terjebak dalam kemiskinan (Windra, 

Marwoto, dan Rafani 2016). Tidak adanya pendapatan yang diakibatkan oleh pengangguran 

dapat menyebabkan tabungan dan investasi di suatu negara menurun, sehingga menyebabkan 

kekurangan modal dan produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan dampak 
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negatif bagi perekonomian jangka panjang, yaitu banyak tenaga kerja yang diputus kerja akibat 

perusahaan yang terpaksa gulung tikar. Hubungan ini sesuai dengan penelitian Ramdani (2015) 

yang menyatakan bahwa pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan. 

Berdasarkan pernyataan di atas, kemudian dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut. 

H3: Pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Pulau Jawa 

H4: Pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Luar Pulau Jawa 

 

2.8 Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan 

Inflasi memberi dampak yang buruk terhadap penduduk yang memiliki penghasilan 

yang rendah, yaitu membuat daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mengalami penurunan. Daya beli masyarakat yang rendah membuat tingkat produktivitas 

menjadi menurun, sehingga berimbas pada rendahnya tingkat pendapatan yang diterima. 

Pendapatan yang rendah membuat penduduk tidak menabung sehingga berimbas pada investasi 

yang menurun dan terjadi kekurangan modal. Sehingga dalam jangka panjang membuat 

perekonomian di suatu negara semakin memburuk dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. 

Rahardja dan Manurung (2008: 371) menyebutkan bahwa inflasi yang tinggi menyebabkan 

beberapa masalah, seperti memburuknya distribusi pendapatan, terganggunya stabilitas 

ekonomi, dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian Ningsih dan Andiny 

(2018) menyatakan bahwa inflasi memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, karena 

inflasi membuat adanya peningkatan biaya produksi yang mengakibatkan adanya kenaikan 

harga barang dan jasa sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang 

menjadikan masyarakat semakin miskin. 

Berdasarkan pernyataan di atas, kemudian dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut.  

H5: Inflasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau 

Jawa 

H6: Inflasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Luar 

Pulau Jawa 
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2.9 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan 

Indeks pembangunan manusia memiliki tiga komponen yang berhubungan terhadap 

tingkat produktivitas masyarakat, dimana masyarakat yang berpendidikan dan sehat dapat 

meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan pendapatan dan juga pengeluaran untuk 

melakukan konsumsi (Cholili 2014). IPM yang rendah membuat tingkat produktivitas suatu 

negara menjadi menurun dan menyebabkan pendapatan yang diterima menurun. Pendapatan 

yang menurun membuat penduduk tidak memiliki tabungan, dan bank tidak memiliki uang 

untuk melakukan investasi. Menurunnya investasi membuat perusahaan kekurangan modal dan 

membuat tingkat produktivitas semakin menurun. Jika IPM di suatu negara tidak segera 

ditingkatkan, maka membuat perekonomian di suatu negara dalam jangka panjang semakin 

memburuk dan kemiskinan menjadi sulit diatasi. Hal ini didukung dengan penelitian (Cholili 

2014) yang menyatakan bahwa IPM memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, karena 

peningkatan IPM menyebabkan adanya peningkatan produktivitas kerja penduduk yang dapat 

meningkatkan perolehan pendapatan. 

Berdasarkan pernyataan di atas, kemudian dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut.  

H7: Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Pulau Jawa 

H8: Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Luar Pulau Jawa 
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2.10 Kerangka Berpikir 
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