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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan manusia merupakan salah satu  indikator bagi kemajuan 

suatu Negara, dimana pembangunan suatu negara belum bisa dikatakan 

berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa 

adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya. Banyak cara yang dapat 

digunakan dalam mengukur keberhasilan  pembangunan  manusia suatu 

negara, salah satunya adalah mengukur keberhasilan pembangunan manusia 

dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi. 

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan 

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas 

karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan 

angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi 

pendidikan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata 

lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan 

indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan 

pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai 

pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup 

layak. 
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Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri 

dari 29 Kabupaten dan 9 Kota atau 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah 

penduduk sebanyak 37.476.757 jiwa pada waktu dilakukan sensus penduduk 

tahun 2010. Banyaknya jumlah Kabupaten/Kota dan jumlah penduduk 

diprovinsi Jawa Timur ini dapat memberikan gambaran pembangunan manusia 

yang bervariasi dengan adanya penduduk miskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur 

Tahun 1999-2014 

 

 Berdasarkan grafik diatas jumlah penduduk miskin di Jawa Timur 

selama 16 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan baik daerah 

kota maupun daerah desa. Jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 

1999-2014 sebesar 5,54 juta jiwa, yaitu 10,28 juta jiwa (29,47 persen) pada 

tahun 1999 menjadi 4,47 juta jiwa (12,28) pada tahun 2014. 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ada di 

Indonesia. Jawa Timur khususnya yang juga tidak lepas dari masalah 

kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak 

sanggup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan 
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lingkungannya sehingga seseorang tersebut mengalami kesengsaraan dalam 

hidupnya. Variabel kemiskinan sangat beragam, antara lain rendahnya tingkat 

pendidikan, dan banyaknya masyarakat. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat daerah, 

mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal untuk 

merangsang perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat 

daerah. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan 

pelayanan masyarakat didaerah dapat dilihat dari pertumbuhan daerah tersebut. 

Arsyad menjelaskan bahwa setiap upaya pembangunan ekonomi daerah 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja 

untuk masyarakat daerah. Dalam upaya yang mencapai tujuan tersebut, 

pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil 

inisiatif membangun daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi 

masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada berupaya 

menginventarsir potensi sumber daya yang ada untuk merancang dan 

membangun perekonomian daerah. Perbedaan kondisi daerah membawa 

implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Total pola 

kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum 

tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. Jika akan membangun 

suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, 

kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian 

yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk 



4 
 

 
 

mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan 

pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad,Lincolin1999:109). 

Pelaksana kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang yang lebih mengetahui 

kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya, sehingga 

pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat  didaerah melalui    peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah 

pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju 

pertumbuhan ekonomi. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan 

manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini 

dalam penyusunan anggaran (Priyo Hari Adi,2009). Prioritas belanja dalam 

rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pembangunan 

manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecil indeks 

pembangunan manusianya. Apabila indeks pembangunan manusianya 

mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan 

masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan 

masyarakat meningkat, penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari 

segi jumlah maupun kualitasnya. 

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan 

suatu Negara. Suatu Negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari 

pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup 
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serta pendidikan masyarakatnya. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas 

dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen 

pertumbuhan yang efektif. Upaya membuat pengukuran pencapaian 

pembangunan manusia yang telah dilakukan suatu wilayah harus dapat 

memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi 

penduduk sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase terhadap 

pencapaian secara ideal. 

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang 

mendasar disuatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi 

Brata, 2002, Hal.4) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, 

dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan 

pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal 

manusia dan pertumbuhan output agregat jka odal manusia merupakan input 

dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan 

dan pendidikan adalah hal pokok untuk mencapai kehidupan layak. Dalam hal 

ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah disektor pendidikan 

dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah disektor 

publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. 

Peningkatan produktivitas ini , pada gilirannya, mampu meningkatkan 

pembangunan manusia yang selanjutnya dengan sendirinya berdampak pada 

penurunan angka kemiskinan. 
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B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam suatu penelitian di perlukan untuk memberi 

kemudahan bagi penulis membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga 

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban  

sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat 

pengeluaran pemerintah si sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks 

pembangunan manusia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah daerah 

di sektor pendidikan, kesehatan dan indeks pembangunan manusia di Jawa 

Timur? 

2. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk miskin, pengeluaran 

pemerintah daerah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks 

pembangunan manusia di Jawa Timur? 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan ini tidak menyimpang, maka dalam penelitian ini 

hanya difokuskan pada pengaruh penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di 

sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di 

Jawa Timur tahun 2010-2014. Dengan adanya batasan tersebut diharapkan 

penelitian ini dapat mengetahui pengaruh penduduk miskin, pengeluaran 

pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di sektor pendidikan dan 

kesehatan di Jawa Timur tahun 2010-2014. 
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D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat 

memberikan arah dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, alokasi anggaran pemerintah 

daerah disektor pendidikan dan kesehatan serta nilai indeks pembangunan 

manusia di Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk miskin, 

pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan dan kesehatan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

wawasan, pengetahuan untuk pengembangan penelitian berikutnya, serta dapat 

dijadikan rujukan suatu penelitian tentang penduduk miskin dan  pengaruh 

pengeluaran pemerintah berikutnya. Manfaat khusus bagi ilmu ekonomi 

pembangunan yakni dapat melengkapi kajian mengenai pengaruh penduduk 

miskin, pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan dan kesehatan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. 

1. Bagi peneliti menambah pengetahuan tentang pengaruh penduduk miskin, 

pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan dan kesehatan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. 

2. Bagi masyarakat memberikan penjelasan tentang penduduk miskin, 

pengeluaran pemerintah daerah  di sektor pendidikan dan kesehatan 
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terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Bagi pemerintah 

memberikan pelaporan seberapa besar pengaruh penduduk miskin, 

pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan dan kesehatan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. 

 

 

 


