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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan berjalannya waktu dalam kehidupan tidak pernah lepas dari 

yang namanya kesejahteraan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok, 

kesejahteraan itu akan bisa dinikmati oleh masyarakat apabila kebutuhan 

hidupnya dapat terpenuhi, seperti perekonomian, kesehatan dan kebebasan. 

Perekonomian ini sudah menjadi fenomena penting yang harus diperhatikan dan 

ditangani secara serius, karena akibat dari tidak sempurna atau tidak terpenuhinya 

ekonomi masyakat di seluruh muka bumi ini, khususnya di Kabupaten Sampang, 

dapat mengakibatkan tidak sejahteranya kehidupan yang biasa disebut 

kemiskinan. Kemiskinan dalam suatu Negara atau wilayah sudah menjadi 

tanggung jawab pemerintahnya diwilayah tersebut, dengan arti lain pemerintah 

harus bisa memberikan tempat atau lapangan pekerjaan yang bisa membuat 

masayarakat beraktifitas untuk menghasilkan suatu pendapatan atau 

mengembangkan pertumbuhan perekonomiannya, agar bisa menikmati hidup 

yang penuh makna. 

Pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat merupakan kunci dari 

penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di 

masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu memahami 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat 

dikurangi. Pertumbuhan ekonomi sendiri tercermin dari perkembangan PDRB. 
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PDRB merupakan salah satu indikator-indikator pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang di hasilkan 

oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daearah dalam suatu preode (Hadi 

Sasana, 2006). 

Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi 

sumber penerimaan tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral 

dalam pertumbuhan ekonomi smua Negara di dunia dewasa ini, pemerintah di 

Negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang di capainya dalam catatan statistik nasional. 

Berhasil tidaknya progam-progam di Negara-negara dunia ketiga sering di nilai 

berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro 

2000). 

Tabel 1.1 

PDRB Kabupaten Sampang Tahun 2008 – 2012 ( dalam juta ) 

 

Wilayah 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Pertanian 1222707 1243158 1270159 1307616 1356295 

2. Pertambangan  &  Penggalian 234600.3 249391.5 263323.3 283625.6 298875.1 

3. Industri Pengolahan 27487.63 28848.83 30490.56 32116.84 34141.63 

4. Listrik, Gas & Air Bersih 10309.39 10944.9 11602.01 12320.33 13164.16 

5. Bangunan 53121.19 57188.81 62270.23 67961.73 73260.71 

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 626041.8 680296 746395.4 820624.1 902235.8 

7. Pengangkutan & Komonikasi 64673.89 68531.94 73720.32 77934.23 84898.9 

8. Keuangan, Persewaan, & JS. PRSH. 94309.7 99294.94 106180.1 113976.9 123128 

9. Jasa-Jasa 304254.9 322115.3 343055.6 366565.4 385498 

PDRB 2637506 2759770 2907197 3082741 3271497 

PDRB Tanpa Migas 2637506 2759770 2907197 3082741 3271497 

Sumber : BPS Kabupaten Sampang, PDRB tahun 2008 – 2012 
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Disamping dipengaruhi oleh Laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin 

dari laju kenaikan PDRB, ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan di sebuah 

negara atau wilayah. Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan 

adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lackof income and assets) untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat 

kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Disamping itu 

kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan danbiasanya 

mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan 

(pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya 

tidakmemadai. 

Kemiskinan dapat ditanggulangi dengan percepatan pembangunan. 

Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan 

utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah 

satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan 

nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. 

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanggulangan 

masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program 

prioritas, termasuk bagi pemerintah Kabupaten Sampang, upaya penanggulangan 

kemiskinan di madura dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “Grand 

Strategy”.  

Pertama, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan 

kondisi dan lingkunganekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan 



4 

 

 
 

 

masyarakat miskin dapat memperolehkesempatan dalam pemenuhan hak-hak 

dasar dan peningkatan taraf hidup secaraberkelanjutan. 

Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat 

kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas 

partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik 

yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. 

Ketiga, peningkatan kapasitas produksi, dilakukan untuk pengembangan 

kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat 

memanfaatkan perkembangan lingkungan.  

Keempat, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan 

dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki 

maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak 

negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.  

Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata 

ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna 

mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas. Baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah  daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan 

program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk 

permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan 

hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian 

tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih 

berorientasi pada program sektoral. Maka dari itu diperlukan suatu strategi 
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penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga 

dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. 

 Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sampang yaitu masih tingginya 

angka kemiskinan jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Madura. 

Berdasarkan pembangunan ekonomi yang semenjak masa sentralistik terpusat di 

Pulau Jawa tidak meluputkan Kabupaten Sampang dari masalah kemiskinan. 

Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), jumlah penduduk miskin di Indonesia 

terpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5 persen 

dari total penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat 

tertentu, tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat. 

Menurut Esmara (2000), dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori 

yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk 

mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya 

bahwa cara yang terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat 

melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka 

pendapatan perkapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula 

kemakmuran masyarakat. 

Jumlah Penduduk dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah 

merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak 

terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi 
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yaitu kesejarteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.Dikalangan para pakar 

pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 

tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin 

membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan 

sumberdaya alam (maier dalam mudrajad kuncoro, 1997).  

Berkaitandenganuraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang di 

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ 

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten 

Sampang, Madura” 

 

1.2. Rumusan masalah 

Bedasarkan latar belakang dan permasalahan diatas peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa Besar Kemiskinan, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan ekonomi 

dan Jumlah Lulusan SMA di Kabupaten Sampang, Madura? 

2. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan 

Jumlah Penduduk Berpendidikan SMA Keatas Terhadap KemiskinanDi 

Kabupaten Sampang, Madura? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian  ini tidak mengalami kesimpangsiuran 

serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak mengarah maka 

masalah dibatasi pada masalah: Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 
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Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Sampang, Madura,Faktor-Faktornya Meliputi 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Lulusan SMA Keatas. 

 

1.4. Tujuan Peneltian 

1. Untuk Mengetahui Kemiskinan, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan 

ekonomi dan Jumlah Lulusan SMA di Kabupaten Sampang, Madura.  

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, 

Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Berpendidikan SMA Keatas 

Terhadap KemiskinanDi Kabupaten Sampang, Madura. 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Berlandaskan pada pelaksanaan penelitian ini, maka diharapkan hasilnya 

dapat memberikan manfaat atau kegunaan kepada beberapa pihak, antara lain: 

Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang : 

a. Hasil penelitian dapat menyajikan informasi yang berkaitan dengan Faktor-

Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang, 

Madura. 

b. Sebagai masukan atau pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Sampang 

dalam hal mengatasi kemiskinan. 

 

 

 


