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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Dari sudut pandang ekonomi tradisional, pembangunan diartikan 

sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita 

yang berkelanjutan agar Negara tersebutdapat memperbanyak output yang 

lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk ( Todaro,2011). 

Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang 

tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai 

kemampuan dalam pemilikan factor produksi maupun factor produksi yang 

memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. 

Ketidak ikut sertaan dalam proses pembangunan ini dapat disebabkan karena 

secara alamiah tidak atau belum mampu menggunakan factor produksinya, dan 

dapat terjadi secara tidak alamiah. Pembangunan yang direncanakan oleh 

pemerintah yang tidak sesuai kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk 

berpartisipasi berakibat manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka 

(Todaro, 1999). 

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat 

kemiskinan. Kemiskinan 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 
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dilakukan secara komphrehensif ,mencakup berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk, 2008:27). 

Kemiskinan adalah sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang 

muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, 

ketergantungan, dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu,kemiskinan lebih 

tepat disebut sebagai perangkap kemiskinan (deprivation trap) yang terdiri dari 

lima unsur penyebab kemiskinan yang saling terkait yaitu, ketidakberdayaan 

(powerlessness), kerawanan atau kerentanan (vulnerability), kelemahan fisik ( 

physical weaknesss), kemiskinan (poverty), dan isolasi (isolayion). Istilah 

kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu 

mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan 

minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami 

sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan 

hidup (chambers, 1987) dalam (suryawati, 2005). 

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi Negara 

berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan 

walaupun tidak sebesar Negara berkembang. Persoalanya sama namun 

dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan dinegara maju merupakan bagian 

terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi Negara berkembang 

persoalan menjadi lebih kompleks kerena jumlah penduduk miskin hamper 

mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat 

miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari 

penduduknya. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang 
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bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan 

pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan 

pendapatan dari kesenjangan antara golongan penduduk. Kesenjangan dan 

pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan 

menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan social maupun politik dimasa 

yang akan datang. (Booth dan  Sundrum , 1987). 

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di 

kapubaten/kota di Jawa Timur mengalami penurunan tetapi tingkat kemiskinan 

di Provinsi Jawa Timur masih tetapi Tinggi disbandingkan tingkat kemiskinan 

nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih tidak merata, dan 

sebagian besar tingkat kemiskinannya masih tinggi. Padatahun 2013 jumlah 

penduduk miskin di jawa timur menempati tingkat pertama. 

 
Sumber :BadanPusatStatistik, 2014 

 Gambar1.1 

Presentase Penduduk Miskn Tahun 2005-2013 

 

Padatahun 2013 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mencapai 12.01 

dan tingkat kemiskinan nasional mencapai angkah 11.37 yang artinya pada 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NASIONAL 16,69 17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96 11,37

JAWA TIMUR 19,95 20,23 19,9 18,5 16,6 15,2 14,2 13,08 12,01
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tahun 2013 tingkat kemiskinan jawa timur berada di tingkat tertinggi melebihi 

presentase tingkat kemiskinan nasional. 

Dalam proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang  

tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak Negara syarat utama 

bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tepat adalah pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Memang tidak cukup untuk mengentaskan 

kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu yang 

dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi 

tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan 

pemerataan pendapatan. 

Menurut data dari badan pusat statistic propinsi jawa timur 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Propinsi jawa timur Mengalami fluktuasi 

dari tahun ke tahun. 

           
Sumber :BadanPusatStatistik, 2014 

Gambar1.2 

Presentase PertumbuhanEkonomiTahun 2005-2014 

 

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah 

pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 5,84 5,8 6,11 5,94 5,01 6,68 7,22 7,27 6,55 5,86
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masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai 

maksimum apabila kondisi tingkat pengunaan tenaga kerja penuh (full 

employment) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulka efek 

mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunya tingkat 

kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno, 

2004). 

 
  Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 

Gambar1.2 

Tingkat Pengangguran Terbuka Di Propinsi Jawa Timur 

Tahun 2005-2014 

 

Grafik di atas menunjukkan tingkat pengangguran di propinsi jawa 

timur mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 tingkat 

pengangguran di propinsi jawa timur sebesar 8,45 persen, dan di tahun 2014 

sebesar 4,19 persen. 

Semakin tinggi jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu 

daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan 

dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin akan semakin 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 8,45 7,72 7,45 6,24 5,87 4,91 5,33 4,09 4,3 4,19
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sedikit. Untuk itu pemerintah dengan berbagai program berupaya 

menanggulangi kemiskinan, namundisadari bahwa pengentasan kemiskinan 

belum mencapai hasil maksimal dan belum sesuai dengan harapan. 

Kompleksnya masalah kemiskinan disebabkan banyak faktor yang 

mempengaruhi terciptanya kemiskinan. 

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, seberapa besar 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan penggangguran 

terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi JawaTimur? 

C. Batasanmasalah

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa 

tercapai dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pembahasan 

padabagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan 

pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Jawa Timur pada 

tahun 2005-2014 

D. Tujuanpenelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pengangguran 

terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi JawaTimur. 
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E. Manfaatpenelitian 

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan 

tentang pengentasan kemiskinan Provinsi Jawa Timur. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan 

mengadakan penelitian di bidang kemiskinan daerah dan secara umum 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan 

kemiskinan. 

 


