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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi 

untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi 

ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun 

papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak 

berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti 

standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. 

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir setiap 

negara. Menurut BPS (2011:59), masalah sosial yang dihadapi oleh negara-

negara berkembang adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan sendiri 

merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan 

pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan 

ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup 

(Word Bank, 2004). 

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah 

dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah-

masalah lain yang secara eksplisit berkaitan dengan masalah kemiskinan. 

Kemiskinan juga merupakan penghambat pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi. PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang 

dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu 

daerah dalam periode waktu (Sasana, 2006). PDRB sebagai indikator untuk 

mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan 

sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan 

pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengatasi masalah 

kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran. 

Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat 

adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum 

apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) 

dapat terwujud. Menurut Sukirno (2000), masalah pengangguran akan 

menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan 

mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turun tingkat 

kemakmuran, maka masalah lain yaitu kemiskinan akan muncul. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka 

adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 

penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Tingkat pengangguran 

terbuka umumunya didefinisikan secara konvensional sebagai proporsi 

angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Ketersediaan 

lapangan perkerjaan yang variatif menjadi faktor penting dalam menurunkan 

tingkat pengangguran terbuka dalam menampung para pencari kerja sesuai 

dengan keahlian dan tingkat pendidikannya. 



3 
 

Pendidikan merupakan upaya paling efektif untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Kualitas sosial-ekonomi, kesehatan, dan gizi 

yang baik tidak akan dapat bertahan tanpa adanya manusia yang memiliki 

pendidikan yang berkualitas. Salah satu indikator pendidikan adalah Angka 

Melek Huruf. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka melek huruf 

merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai 

kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus 

mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. 

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, angka melek huruf 

digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh 

suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas 

ilmu pengetahuan. Tingginya angka melek huruf dan tingkat pendidikan 

penduduk akan meningkatkan sumber daya manusia dan produktivitas, 

semakin meningkat produktivitas akan meningkatkan pendapatannya 

sehingga penduduk akan semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

dan semakin terpenuhinya kebutuhan hidup akan mengakibatkan menurunnya 

kemiskinan.  

Permasalahan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yaitu tingkat 

kemiskinan yang masih tergolong tinggi meski masih dibawah beberapa 

provinsi lainnya. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk terus berupaya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan yang 

mencukupi, dan meningkatkan pendidikan masyarakat untuk mengatasi 

masalah kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. 
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Tabel 1.1 

Presentase Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 

 

Tahun Presentase 

2011 13,85 

2012 13,08 

2013 12,73 

2014 12,28 

2015 12,34 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur selalu mengalami penurunan 

pada tahun 2011-2014, namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 

12,34 persen. Pemerintah harus terus berupaya dalam menurunkan tingkat 

kemiskinan karena tingginya tingkat kemiskinan akan berdampak buruk bagi 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota agar 

dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. Besarnya tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor terutama PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan angka melek 

huruf. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai 

PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan angka melek huruf dan 

pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan maka identifikasi masalahnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Angka Melek Huruf terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015? 

2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015? 

C. Batasan Masalah  

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka ada batasan-

batasan yang harus diperhatikan agar pembahasan pada penelitian ini tidak 

melenceng dari tujuan permasalahnnya, adapun batasan masalah tersebut 

adalah: Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan 

adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur tahun 

2011-2015 (dalam miliar rupiah), data pengangguran yang digunakan adalah 

tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 (dalam 

persen), data pendidikan yang digunakan adalah angka melek huruf Provinsi 

Jawa Timur tahun 2011-2015 (dalam persen), dan data Kemiskinan yang 

digunakan adalah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 

(dalam persen). 
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D. Tujuan Penelitian

Sesuai penjelasan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, 

maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:  

1. Untuk mengetahui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Angka Melek Huruf

terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-

2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Angka Melek Huruf terhadap

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Bagi Provinsi Jatim

Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan 

sebagai pilihan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. 

2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi dalam 

menanggulangi kemiskinan dan sebagai bahan referensi peneliti lain. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan 

dapat memberikan informasi tambahan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 


