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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi Neoklasik, dengan pendekatan Model Solow 

mengatakan bahwa pertumbuhan merupakan fungsi tenaga kerja dan modal 

(Kuncoro, 2010:8). Memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil maka 

kenaikan PDB/PDRB yang diukur adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) harga konstan. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada 

akhir tahun 2015 sebesar 5,55% sedangkan angka Nasional 4,79%  angka 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas persentase Nasional. Secara teoritis 

jika pertumbuhan menurun maka fungsi produktifitas tenaga kerja dan modal 

menurun dan akan menaikkan tingkat pengangguran. 

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi 

manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat (Mankiw, 

2007:154). Pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 4,30 dan 2014 

sebesar 4,19 persen kemudian naik lagi menjadi 4,47 persen tahun 2015. 

Kenaikan pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat dan akan 

mengurangi tingkat kemakmurann yang dicapai, jadi semakin menurunnya 

tingkat kemakmuran maka tingkat kemiskinan akan naik. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu salah satu tolak ukur 

pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi 
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kemiskinan (Napitupulu, 2007). IPM Jawa Timur selalu mengalami kenaikan, 

peningkatan IPM terjadi sebesar 1,19 persen dari tahun 2014 ke tahun 2015 tetapi 

Pembangunan Manusia masih tetap berstatus sedang. Jadi tinggi rendahnya nilai 

IPM  juga menentukan kualitas dari sumber daya manusia di suatu wilayah. 

Elastisitas penawaran tenaga kerja sangat tinggi dalam menanggapi 

kenaikan upah. Upah pada umumnya melebihi tingkat pengidupan minimum 

(Menurut Mill dalam Jhingan, 2004:106). Upah minimum di Kabupaten/Kota 

Jawa Timur selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Maka dari itu jika 

upah naik, penawaran tenaga kerja akan naik. Persaingan antara pekerja tidak 

hanya akan menurukan upah tetapi juga sebagian buruh kan kehilangan 

pekerjaan. 

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang dikatakan miskin adalah 

berpendapatan kurang dari $US 1,25 per hari (World Bank, 2014). Kemiskinan di 

Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur rata-rata lebih tinggi dari angka 

kemiskinan Jawa Timur. Dari uraian diatas bahwa kenaikan kemiskinan dapat 

dijelaskan oleh teori pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, indeks 

pembangunan manusia dan upah minimum. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang dapat dimbil oleh penulis 

adalah apakah terdapat perbedaan antar kemiskinan antar Kabupaten/Kota serta 

menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka , indeks 

pembangunan manusia (IPM),  upah minimum dapat berpengaruh simultan 
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maupun parsial terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011-2015. 

C. Batasan Masalah  

Agar tidak meluas pembahasan penelitian ini maka batasan masalah dalam 

penelitian ini membahas variabel dependent Kemiskinan dengan ukuran 

persentase jumlah penduduk miskin dan variabel independen yaitu pertumbuhan 

ekonomi di ukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam satuan 

Milyar Rupiah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam satuan persen (%), 

indeks pembangunan manusia (IPM) dalam satuan persen (%), dan upah 

minimum (UMK) masing-masing mengambil di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur Periode 2011-2015 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. 

D. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui perbedaan Kemiskinan 

antar Kabupaten/Kota serta menguji dan menganalisis apakah pertumbuhan 

ekonomi, pengangguran terbuka (TPT), indeks pembangunan manusia (IPM), dan 

upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemiskinan yang 

diukur dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, indeks pembangunan 

manusia dan upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 

 


