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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam 

ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. 

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks 

dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan 

kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008 

dalam Adit Agus Prastyo, 2010). Kemiskinan multi dimensional, artinya 

karena kebutuhan manusia itu bermacam macam, maka kemiskinan pun 

memiliki banyak aspek primer  yang berupa miskin akan aset, organisasi 

sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder yang 

berupa  miskin akan jaringan  sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi 

(Prima Sukmaraga, 2011). 

Secara singkat, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar 

tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan 

yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan Standar kehidupan 

yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat 

keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang 

tergolong sebagai orang miskin (Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, 2010). 
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Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar, 

terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin di 

tanah air berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat 

dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu. Kemiskinan 

bukan hanya merupakan masalah bagi negara Indonesia, melainkan juga 

masalah dunia. Karena kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi 

Indonesia yang serius, maka tidak mengherankan kalau juga banyak studi 

telah dilakukan untuk kasus Indonesia. Sayangnya, pedekatan yang 

digunakan pada umumnya berbeda dan batas kemiskinan (poverty line) yang 

dipakai juga beragam antara studi-studi tersebut sehingga hasil atau gambaran 

mengenai kemiskinan di dalam negeri juga berbeda (Tulus T.H. Tambunan, 

2001).  

Pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata diarahkan hanya untuk 

mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan pada 

peningkatan  pemerataan pendapatan yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan 

pengentasan kemiskinan. Dalam kaitannya dengan penanggulangan 

kemiskinan, pemerintah telah dan sedang melaksanakan sekitar 69 program 

penanggulangan kemiskinan (Siaran Pers, 2003:1). Secara Teoritis, semakin 

banyak program penanggulangan kemiskinan menjadikan jumlah kemiskinan 

dapat ditekan serendah mungkin. Sistem pemerintah desentralisasi juga 

memungkinkan pelayanan kepada masyarakat miskin semakin cepat dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi, dari sejumlah hasil penelitian 
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tentang program-program pengentasan kemiskinan, ternyata hasilnya masih 

sama dengan sebelum digulirkan program pengentasan kemiskinan tersebut 

(Dikutip dalam Perekonomian Indonesia, Ahmad Erani Yustika Ph.D, 

2005:27). 

Secara Operasional, pemerintah juga sudah meluncurkan banyak 

program untuk mengurangi kemiskinan, misalnya (a) Inpres Desa Tertinggal 

(IDT) dengan tujuan  menciptakan kesetaraan desa dan menciptakan lapangan 

pekerjaan; (b) Inpres kesehatan dengan tujuan memberikan pelayanan 

kesehatan yang mudah dan murah untuk penduduk pedesaan; (c) Inpres 

pendidikan bertujuan memberikan layanan pendidikan gratis untuk 

pendidikan dasar sampai menengah; (d) Inpres obat-obatan yang bertujuan 

memberikan obat-obatan yang murah kepada masyarakat miskin. (Dikutip 

dalam Perekonomian Indonesia, Ahmad Erani Yustika, 2005:28).  

Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang 

fundamental sehingga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas 

berbagai jenis program pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi 

instrumen yang sangat berpengaruh dalam penurunan kemiskinan pendapatan 

(income poverty). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan 

nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan 

makmur. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan 

pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. 

Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan 

pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. 
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Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor 

andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah 

penduduk miskin (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003 dalam 

Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, 2010). 

Strategi atau kebijakan dalam mengurangi kemiskinan, yang pertama 

pembangunan pertanian, yaitu sektor pertanian berperan penting dalam 

pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 

aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan konttribusi yang 

ckup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama di daerah 

pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan 

pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi 

dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi. Selanjutnya, yang 

kedua dari pembangunan sumberdaya manusia, yaitu perbaikan akses 

terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehata dan gizi) 

merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara 

keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan 

penduduk Indonesia (Lincolin Arsyad, 1999:242).  

Di Indonesia, pendidikan (formal dan non-formal) bisa berperan 

penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara 

tidak langsung melalui perbaikann produktivitas dan efisiennsi secara umum, 

maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan 

pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. Intervensi untuk 
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perbaikan kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan 

penting untuk mengurangi kemiskinan. Ada 3 faktor utama mendasari 

kebijakan ini. Pertama, berkurangnya beban penderitaan secara langsung 

memuaskan kebutuhan konsumsi pokok yang juga merupakan tujuan 

kebijaksanaa sosial yang sangat penting. Kedua, perbaikan kesehatan akan 

meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan 

meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan 

output energi (Lincolin Arsyad, 1999:242).  

Strategi pembangunan manusia di Indonesia merupakan upaya 

meningkatkan kesediaan akses bagi setiap individu guna memenuhi setiap 

kebutuhan hidupnya. Akses yang dimaksud adalah jangkauan yang dapat 

diperoleh oleh setiap individu guna melanjutkan kehidupan yang berkualitas. 

Usaha dalam meningkatkan Indek Pembangunan Manusia di Indonesia 

tidaknya hanya berhenti pada sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia, 

melainkan terdapat permasalahan lainnya seperti permasalahan rendahnya 

produktivitas pada masyarakat di Indonesia (Meylina Astri, 2013).  

Kualitas sumber  daya  manusia  juga  dapat  menjadi faktor  penyebab 

terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 

indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas 

kerja dari penduduk. Produktivitas  yang  rendah  berakibat  pada rendahnya 

perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan 

tingginya jumlah penduduk miskin (Whisnu Adhi Saputra, 2011). Rendahnya 
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produktivitas masyarakat secara akumulatif pasti akan memperlambat 

akselerasi pertumbuhan yang berujung pada rendahnya pembangunan 

manusia di Indonesia. Jika dilihat pada tataran masyarakat daerah, tingkat 

produktivitas dapat dilihat dari PDRB (Meylina Astri, 2013).   

Pertumbuhan  ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di 

suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing 

provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, karena 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin  tinggi  PDRB suatu daerah, 

maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan di daerah tersebut 

(Whisnu Adhi Saputra, 2011). Oleh karena itu, suatu perencanaan memiliki 

peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran 

perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan 

menuju tujuan yang ingin dicapai dan sebagai tolak ukur keberhasilan proses 

pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat 

diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah atau suatu 

wilayah dan tidak hanya itu saja, kemajuan program pembangunan dalam 

suatu periode dapat diukur dan di tunjukkan oleh besaran Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Karena IPM merupakan indikator strategis 

yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program 

pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah.  
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Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah 

terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) 

serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat diperlihatkan oleh 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Maka peningkatan 

pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas 

kerja seseorang sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka 

kemiskinan (Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, 2010). Berdasarkan uraian 

tersebut, maka peneliti akan menganalisis seberapa besar pengaruh produk 

domestik regional bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

terhadap Kemiskinan di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Kemiskinan  merupakan salah satu tolok  ukur  sosio  ekonomi 

dalam menilai keberhasilan pembangunanyang dilakukan pemerintah di suatu  

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

akibat meningkatnya kemiskinan. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana distribusi Jumlah Penduduk Miskin, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Provinsi di Indonesia? 

b. ApakahProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk 

Miskin Provinsi di Indonesia? 
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C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan – permasalahan yang dibahas tersebut lebih jelas 

dan terarah, maka penulis akan membatasi tahun penelitian yaitu dari tahun 

2008 – 2012 dan sebanyak 33 data mewakili provinsi di Indonesia. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui distribusi Jumlah Penduduk Miskin, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Provinsi di Indonesia. 

b. Untuk menganalisa pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk 

Miskin di Indonesia. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:  

1. Pengambil Kebijakan  

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

Jumlah Penduduk Miskin sehingga dapat digunakan sebagai pilihan 

pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. 
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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 kemiskinan dengan 

mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 


