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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana masyarakat yang tidak 

dapat memenuhi standar kebutuhan hidup  minimun, seperti makanan, 

pakaian dan tempat berlindung. Dari data BPS Kondisi kemiskinan di Jawa 

Timur sejauh ini terus menurun mulai tahun 2008. Pada tahun 2008, 

prosentase kemiskinan di Jawa Timur 18, 51%, pada 2009 tercatat sebesar 

16,8%, di tahun 2010 membukukan sebesar 15,20%, dan tahun 2011 lalu 

menurun menjadi 13, 85%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 

lima strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Strategi itu yakni 

mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, 

mengembangkan usaha makro dan kecil, penguatan kelembagaan 

masyarakat desa, serta mensinergikan kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

(TKPK) di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

menerapkan Pemberdayaan Koperasi Wanita, Pemberdayaan Koperasi 

Masyarakat Daerah Hutan, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan, Pemberdayaan Koperasi/Kelompok Masyarakat Daerah Pesisir 

(TPI), pemberdayaan koperasi perdagangan kaki lima (PKL), Pemberdayaan 

koperasi dilingkungan pondok pesantren, dan lain-lain. Harapannya adalah 
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program-program tersebut dapat memberantas angka kemiskinan di Jawa 

Timur. 

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km2, yang 

merupakan daerah kawasan hutan sekitar 31,72%, persawahan sekitar 

11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 14,21%, dan permukiman dengan 

luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Adapun sisanya seluas 119.103,81 

ha atau 20,63% dipergunakan untuk berbagai manfaat fasilitas umum dan 

fasilitas sosial seperti jalan, ruang terbuka hijau, ladang, tambak dan lain-

lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten 

Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta pulau-

pulau kecil sebanyak 10 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan 

manfaat besar bagi kemajuan ekonomi. 

Melihat gambaran kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, walaupun 

telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara konsisten, namun 

jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat dikatakan 

masih cukup besar. Di samping itu banyak masyarakat hidup mengelompok 

sedikit di atas garis kemiskinan. Mereka ini sering disebut dengan kelompok 

hampir miskin (near poor) dan merupakan kelompok masyarakat yang 

sangat rentan. Pada kelompok ini, sedikit saja terjadi guncangan ekonomi, 

maka kelompok hampir miskin tersebut dapat dengan mudah jatuh kembali 

hidup di bawah garis kemiskinan. Inilah persoalan utama yang terjadi pada 

tataran nasional. Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 1.1 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi 2008-2012 (jiwa) 

 

Tahun Jumlah penduduk miskin 

2008 206,820 

2009 180,980 

2010 175,100 

2011 164,000 

2012 155,500 

Jumlah 882,400 

Rata-rata 
176,480 

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2012 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat dari tahun 

2008 jumlah penduduk yang dikategorikan miskin sebesar 206,820 jiwa. 

Sedangkan pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 

yakni sebesar 155,500 jiwa.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun 

ke tahun, jadi semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka kemiskinan 

cenderung akan menurun. Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu 

kabupaten yang memiliki banyak berbagai sektor, akan tetapi pemerataan 

pembangunan masih belum terjadi, masih banyak ketimpangan pendapatan 

yang perlu diperbaiki. Untuk mengetahui masing-masing pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Banyuwangi salah satu alat ukur yaitu Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). 
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 Berdasarkan BPS bahwa kondisi perekonomian Kabupaten 

Banyuwangi mengalami peningkatan, dilihat pada tahun 2008 bahwa PDRB 

atas dasar harga konstan adalah sebesar 9.815.052,99 juta rupiah. Dan pada 

tahun 2012 mencapai 12.638.531,69 juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa perekonomian Kabupaten Banyuwangi secara umum dapat dikatakan 

membaik dari tahun ke tahun. 

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga 

untuk naik secara umum dan terus menerus, atau bisa juga disebut gejala 

ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang 

dan jasa yang tersedia, jumlah uang yang beredar lebih besar dibanding 

dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia.  

Fenomena inflasi di Kabupaten Banyuwangi sebenarnya semata-mata 

bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan yang terjadi 

secara situasional, tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada daerah-

daerah yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Kabupaten 

Banyuwangi lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih 

terdapatnya hambatan dalam struktural perekonomian. Berdasarkan BPS 

2012 bahwa inflasi di Kabupaten Banyuwangi tinggi pada tahun 2008 

sebesar 9,79 persen. Dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 

8,33 persen.  

Keadaan seseorang yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan 

dinamakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka merupakan 

pertambahan tenaga kerja yang tinggi dari lowongan pekerjaan yang ada. 
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Kaitannya dengan kemiskinan adalah semakin tinggi tingkat pengangguran 

akan memperburuk atau mengurangi kesejahteraan orang itu sendiri, karena 

tidak bekerja. Seseorang menganggur akan menyebabkan tidak mempunyai 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Berdasarkan data BPS 

2012 dapat di uraikan bahwa jumlah tingkat pengangguran terbuka di 

Kabupaten Banyuwangi terlihat mengalami penurunan, yakni di tahun 2008 

sebesar 5,62 persen. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat pengangguran 

mengalami penurunan yakni sebesar 4,76 persen. 

Sesuai dengan uraian diatas, dari ketiga variabel makro ekonomi yaitu 

jumlah PDRB, inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka sangat 

berpengaruh terhadap kemiskinan. Jika PDRB di Kabupaten Banyuwangi 

meningkat maka kemiskinnya akan menurun, dan apabila inflasi di 

Kabupaten Banyuwangi menurun maka kemiskinannya juga akan menurun, 

serta apabila tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi 

menurun kemiskinannya juga akan menurun.  

Menurut arahan Gubernur Jawa Timur pada Rencana Kerja Gubernur 

(Rakergub) Bupati/Walikota 2011 dalam legenda peta, bahwa Kabupaten 

Banyuwangi menempati kwadran IV (LPE rendah, PDRB/Cap rendah). Hal 

ini yang menarik untuk diteliti karena dari beberapa uraian diatas bahwa 

pertumbuhan ekonomi terus meningkat, inflasi menurun, dan tingkat  

pengangguran terbuka juga menurun, serta diikuti dengan tingkat 

kemiskinan yang menurun pula, tetapi kenapa Kabupaten Banyuwangi 

masih berada di kwadran IV yaitu masih tergolong rendah. Sedangkan 
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banyaknya potensi alam yang dimiliki dapat menunjang perekonomian di 

Kabupaten Banyuwangi. 

B. Perumusan Masalah 

 Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam 

menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu 

daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul 

akibat meningkatnya kemiskinan.  

Dalam penelitian ini, tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Banyuwangi menjadi masalah yang akan diteliti dimana diperlukan adanya 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi tersebut meliputi 

PDRB, inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana pengaruh variabel PDRB, inflasi, dan tingkat 

pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten 

Banyuwangi? 

2.  Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Banyuwangi? 

3.  Bagaimana upaya pemerintah daerah setempat dalam mengatasi 

permasalahan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi  ? 
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C. Batasan Masalah 

1.  Hanya membahas variabel PDBR, inflasi, tingkat  pengangguran 

terbuka, dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. 

2.   Pembahasan terkait pada tahun 2003-2012. 

3.  Mengidentifikasi keterkaitan variabel-variabel dependen dengan 

variabel independen. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB, inflasi, dan tingkat 

pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten 

Banyuwangi 

2.   Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap 

 kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi 

3.   Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah setempat dalam 

 mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi   

 

E. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1)  Pengambil Kebijakan 

 Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi yang berguna dalam memahami pengaruh PDRB, 
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inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka, tehadap kemiskinan di 

Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat digunakan sebagai pilihan 

pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan khususnya wilayah 

Kabupaten Banyuwangi. 

2) Ilmu Pengetahuan 

 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah 

ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu 

pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan, 

dengan mengungkap secara empiris bagaimana PDRB, inflasi, dan tingkat 

pengangguran terbuka mempengaruhinya.  
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