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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan ekonomi 

merupakan serangkaian usaha yang ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Mengurangi angka pengangguran dan 

meminimalkan ketimpangana pendapatan di masyarakat. Pembangunan 

ekonomi akan berjalan efektif dan efisien ketika berpijak pada perencanaan 

pembangunan yang tepat sasaran. Ketersedian indikator pembangunan 

ekonomi menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam perencanaan 

pembangunan, guna mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran. 

PDRB merupakan salah satu yang menjadi indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi 

PDRB suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber daya 

penerimaan daerah tersebut. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh 

terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai 

PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit 

ekonomi di suatu wilayah meningkat. Output yang jumlahnya meningkat 

tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah 

penyerapan tenaga kerja yang diminta sehingga pengangguran menurun 

serta dapat mengurangi angka kemiskinan. 



2 

 

 

Selain itu penyedian berbagai macam barang dan jasa konsumsi 

publik yang dibiayai oleh pajak bagi kelompok penduduk paling miskin, 

merupakan instrumen lain yang cukup berpotensi untuk mengetasi 

kemiskinan. Seperti pengadaan proyek perbaikan fasilitas-fasilitas kesehatan 

publik di dearah pedesaan dan pusat pemukiman kumuh di kota-kota, 

pembangunan tangki-tangki air bersih, serta pengadaan listrik di daerah 

terpencil (Tadoro, 2006) 

Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebaga ketidakmampuan untuk 

memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Di Provinsi Jawa 

Timur merupakan salah satu yang memiliki persentase penduduk miskin 

yang cukup tinggi yaitu sebesar 12,28% dari enam Provinsi di Pulau Jawa. 

Padahal Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian 

nasional secara signifikan, yakni mencapai 14,8% terhadap total 

perekonomian Indonesia. Selain itu Jawa Timur merupakan pusat 

perekonomian bagi wilayah timur Indonesia. Jawa Timur juga memiliki 

industri besar baik berskala nasional maupun Asia Tenggara. 

Akan tetapi dalam realitanya besarnya peningkatkan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di setiap tahunnya dan juga banyaknya jumlah 

angkatan kerja yang terserap di Provinsi Jawa Timur belum membawa 

dampak pada penurunan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa 

Timur. Kemiskinan yang tinggi sampai saat ini masih menjadi persoalan 

utama di Jawa Timur.  
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Untuk mengatasi masalah kemiskinan harus diwujudkan dalam 

langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada akses 

masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan 

peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses 

pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi 

keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus 

senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada 

pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu 

(Gunawan Sumodiningrat, 1998). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui 

lebih jauh lagi tentang seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat 

kemiskinan. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul “ Analisis Pengaruh 

PDRB, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah 

seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur? 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah di dalam memahami skripsi ini, penelitian ini 

hanya dibatasi pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
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menurut harga konstan, variabel Angkatan Kerja dan varibel pengeluaran 

pemerintah dalam bentuk belanja baik belanja langsung dan tidak langsung. 

Sedangkan variabel kemiskinan menggunakan persentase penduduk miskin 

di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kurun waktu yang digunakan 

adalah lima tahun yaitu pada tahun 2011 – 2015. 

D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Angkatan Kerja, dan 

Pengeluaran Pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi

dan referensi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah

pada  Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam rangka merumuskan

kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang diharapkan dapat

mengurangi kemiskinan di Jawa Timur.

2. Sebagai media informasi bagi penelitian-penelitian lainnya yang

berkaitan dengan penelitian ini, khususnya penelitian tentang faktor

yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.


