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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan 

kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan 

menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada hakekatnya 

akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran 

pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga 

harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. 

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara 

di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan 

masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 

berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, 

kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, 

gender, dan lokasi lingkungan. 

 Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan masalah serius 

yang harus segera diselesaikan, karena hal ini menyangkut kesejahteraan 

seluruh masyarakat Indonesia. Banyak dampak negatif yang disebabkan 

oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah masalah sosial, 

kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu 

negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus 

dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, 

sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. 
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 Berikut ini data perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia 

dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 ditunjukkan oleh gambar 

berikut: 

 

Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Kemiskinan di Indonesia 

tahun 2004–2012 

 

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

 

 Dari data diatas menunjukkan bahwa perkembangan tingkat 

kemiskinan di Indonesia tergolong masih tinggi walaupun di ikuti dengan 

penurunan presentase penduduk miskin di setiap tahunnya. 

 Sama halnya dengan tingkat kemiskinan nasional, tingkat 

kemiskinan di Jawa Timur tergolong masih tinggi, tercatat kemiskinan di 

Jawa Timur pada tahun 2012 masih di atas 10%.  

 Berikut ini data perkembangan angka kemiskinan di Jawa Timur 

dari tahun 2005-2012 : 
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Gambar. 1.2 

Grafik Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur 

Tahun 2005 – 2012 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2005-2012 

 Dari data di atas menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Timur 

menurun drastis dari tahun ke tahun dan pada akhir tahun 2012 angka 

kemiskinan menjadi 13,40 persen. Namun sama halnya dengan tingkat 

kemiskinan nasional pada tahun 2006 di Jawa Timur angka kemiskinan 

juga mengalami kenaikan menjadi 21,09 persen yang pada tahun 

sebelumnya berada pada tingkat 19,95 persen. 

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tidak luput dari masalah 

kemiskinan adalah Kabupaten Lumajang, presentase penduduk miskin 

pada tahun 2012 sebesar 11,28 % . Jumlah penduduk yang tercatat masih 

dalam kategori miskin mencapai 104.574 jiwa. 
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Gambar 1.3 

Grafik Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang 

Tahun 2001-2012 

 

Sumber : Data Diolah 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Lumajang mengalami penurunan dan kenaikan pada tahun 

2005 dan 2006. Sedangkan tahun tahun selanjutnya mengalami penurunan 

sampai pada tahun 2012. 

Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005-2006 

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah adanya inflasi 

sebesar dua digit yang mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok. 

Dengan adannya kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok maka tentunya 

akan semakin membebani masyarakat dalam pamenuhan kebutuhan 

pokok. 

Kemiskinan merupakan masalah yang diakibatkan karena 

rendahnya pendapatan masyarakat namun mempunyai kebutuhan yang 

relatif tinggi sehingga pendapatan yang ada tidak bisa mencukupi untuk 

memenuhi  kebutuhan. 
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Upah minimum kota/kabupaten adalah batasan upah yang harus 

dibayarkan pengusaha kepada karyawannya. Penetapan upah minimum 

melalui proses yang panjang yang diawali dengan melakukan survey harga 

beberapa kebutuhan pokok, dan pada akhirnya dilakukan penyesuaian 

antara kebutuhan hidup layak dengan upah minimum kota/kabupaten. 

Dengan adanya standar upah minimum dapat diketahui tentang kebutuhan 

yang paling mendasar untuk hidup layak sehingga kesejahteraan 

masyarakat dapat terpenuhi dan pada akhirnya kemiskinan menjadi 

berkurang. 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI 

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2001 - 2012” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Lumajang tahun 2001 - 2012? 

2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK), Inflasi, dan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Lumajang tahun 2001-2012? 

C. Batasan Masalah 

Agar pokok permasalahan tidak terlalu melebar dan untuk 

mencapai tujuan utama dari penelitian ini maka dibuat suatu batasan 

masalah, yaitu menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK), 
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Inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Lumajang tahun 2001-2012. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

A. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Lumajang tahun 2001-2012. 

2. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK), 

Inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang tahun 2001-

2012. 

B. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada : 

1. Pengambil Kebijakan 

Bagi pengambil kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah, 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna 

didalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

penduduk miskin sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu 

dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan sehingga jumlah 

penduduk miskin dapat di tekan seminimal mungkin. 

2. Bagi 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 
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kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

sehingga dapat menjadi petunjuk dalam penelitian selanjutnya. 

 


