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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara 

kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah serta kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada di 

bawah garis kemiskinan (poverty line), kurangnya tingkat pendidikan, 

kecenderungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus, 

serta bertambahnya pengangguran, yang merupakan faktor terjadinya 

kemiskinan.  Dimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan adanya 

keterkaitan.  

 Tujuan terpenting dari pembangunan adalah pengurangan kemiskinan, 

yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau dengan 

distribusi pendapatan yang lebih merata. Jadi, terdapat hubungan segitiga antara 

pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan. 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan 

merupakan hubungan dua arah. (BKKBN, 2013). 

 Provinsi Lampung menempati urutan kedua tertinggi setelah Provinsi 

Sumatera Utara untuk jumlah penduduk miskin jika dibandingkan dengan 

provinsi lain di Pulau Sumatera. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Provinsi 

Lampung menduduki kategori tinggi dengan total nilai rata-rata sebesar 
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1179.50 juta jiwa sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin di 

Pulau Sumatera. 

  Menurut Badan Pusat Statistik (2016), 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 berkurang. Kualitas sumber daya 

manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari indeks kualitas hidup 

atau indeks pembangunan manusia. Sehingga apabila Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) rendah 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. 

  Menurut Badan Statistik (2016), menunjukkan dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir di Provinsi Lampung secara menyeluruh Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun kondisi 

PDRB per Kapita di Provinsi Lampung 2011-2015 terus mengalami 

peningkatan disetiap tahunnya. Disisi lain belum dapat untuk mengurangi 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung. Serta Upah Minimum Provinsi 

(UMP) yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2015 mengalami 

peningkatan. 

  Menurut Norton (1998), bahwa IPM termasuk dalam tiga dimensi dasar 

kesejahteraan-umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dan 
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diperkuat kembali oleh Antony (2008), indeks pembangunan manusia (IPM) 

banyak digunakan untuk mengukur standar hidup dari negara-negara. IPM 

dihitung berdasarkan tiga indeks: kehidupan Harapan untuk mengukur panjang 

umur, tingkat pendidikan untuk mewakili pengetahuan dan produk domestik 

regional bruto (PDRB) untuk mewakili pendapatan. 

  Beberapa studi mendukung kesimpulan ini. Salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui PDB per kapita atau PDRB per 

kapita pada masing-masing daerah. PDRB per kapita adalah nilai tambah yang 

dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas 

produksi. Menurut Norton (2002), juga menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB 

yang tinggi dan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan 

yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis 

pemungutan pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah untuk 

berbuat lebih banyak bagi masyarakat miskin. 

  Sumarsono (2003), Menjelaskan kebijakan upah minimum juga 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah 

dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun1970-an bertujuan untuk 

mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling 

sedikit dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), sehingga 

diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup 

beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas 

kerja dan kesejahteraan buruh. 
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  Perbedaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan 

penelitian terdahulu dengan penambahan variabel baru yaitu, upah minimum 

untuk dibandingkan variabel IPM dan PDRB per Kapita. Dengan adanya 

beberapa alasan yang telah dijelaskan oleh penulis, mejadi keinginan kuat bagi 

penulis untuk mengkaji sekaligus meneliti lebih dalam lagi tentang 

permasalahan kemiskinan di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, berdasarkan 

latar belakang di atas maka diadakan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto Per 

Kapita, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi 

Lampung”. 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka secara 

terperinci masalah yang akan diteliti adalah analisis pengaruh indeks 

pembangunan manusia, produk domestik regional bruto per kapita, dan upah 

minimum terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung. 

  Dari masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Seberapa besar perkembangan indeks pembangunan manusia, produk 

domestik regional bruto per kapita, upah minimum dan jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Lampung? 
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2. Seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia, produk domestik 

regional bruto per kapita, dan upah minimum berpengaruh terhadap jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Lampung? 

C. Batasan Masalah 

  Agar permasalahan-permasalahan yang dibahas tersebut lebih jelas dan 

terarah, maka penulis akan membatasi penelitian ini sebegai berikut : 

1. Variabel indepen terdiri dari Indeks Pembanguna Manusia (IPM), Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Upah Minimum (UM) 

serta variabel dependen jumlah penduduk miskin seluruh kabupaten dan 

kota di Provinsi Lampung yang berjumlah 12 kabupaten dan 2 kota. 

2. Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2011-

2015 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujaun Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian yang dilakukan di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui besarnya indeks pembangunan manusia, produk 

domestik regional bruto per kapita, upah minimum dan jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, produk 

domestik regional bruto per kapita, dan upah minimum berpengaruh 

terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung. 

 



6 
 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi baik. Adapun kegunaan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Malang 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan membuat penelitian secara ilmiah 

dan sistematis. 

b. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan 

dan menetapkan sebuah kebijakan yang berkaitan tentang kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung. 

c. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut 

guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa/i tentang 

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional 

Bruto per Kapita, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk 

Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 


