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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang menarik karena

di dalamnya terdiri dari banyak dinamika baik itu secara mikro maupun

secara makro. Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun

dampak negatif, oleh karena itu di perlukan indikator sebagai tolak ukur

terjadinya pembangunan. Suatu negara akan dikatakan sukses dalam

pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan tiga masalah dalam

pembangunan. Ketiga masalah tersebut adalah jumlah kemiskinan yang

terus meningkat, distribusi pendapatan yang semakin memburuk dan

lapangan pekerjaan yang tidak variatif sehingga tidak mampu menyerap para

pencari kerja. (Kuncoro, 2010)

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang

yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dak kekurangan.

Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan

yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan

ketiadaan akses daerah perkotaan, seperti di desa yang kecil yang miskin,

masyarakat di tepi pantai yang terisolir oleh hamparan laut, bahkan di

perkotannya masuk daerah kumuh seperti penduduk yang tinggal di daerah

bantaran sungai, ataupun di pinggiran rel kereta api menurut siregar (2006).

Tingginya angka kemiskinan di pulau Jawa terutama di Jawa Timur

membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap upaya
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pengentasan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih

dahulu perlu di ketahui determinan atau factor – factor yang mempengaruhi

kemiskinan, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur.

Dapat dijelaskan perkembangan tingkat kemiskinan dalam lima tahun

terakhir Kabupaten / Kota Jawa Timur. Secara umum tingkat kemiskinan

Kabupaten / Kota di Jawa Timur mengalami peningkatan penurunan

kemiskinan. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada

Kabupaten Sampang dengan nilai persentase kemiskinan sebesar 30.21 %,

diikuti dengan Kabupaten Bangkalan dengan nilai persentase kemiskinan

sebesar 26.22 %, kemudian pada Kabupaten Probolinggo dengan nilai

presentase kemiskinan sebesar 23.48 %, diikuti Kabupaten Sumenep dan

Kabupaten Pamekasan dengan nilai presentase kemiskinan Sebesar 23.1 %

dan 20.94 %. Pada tahun 2012 sampai 2014 tingkat kemiskinan tetap di

dominasi oleh Kabupaten / Kota tersebut dengan penurunan nilai presentase

tingkat kemiskinan pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa

pemerintah pusat atau pemerintah daerah bekerja untuk mengatasi tingkat

kemiskinan pada Kabupaten / Kota di Jawa Timur. Akan tetapi pada tahun

2015 setiap Kabupaten / Kota di Jawa Timur rata-rata mengalami kenaikan

tingkat kemiskinan sebesar 0.20 %.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di indonesia yang

juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Provinsi dengan jumlah

kabupaten/kota terbanyak di Pulau Jawa ini juga merupakan Provinsi dengan

jumlah penduduk miskin terbanyak jika di bandingkan dengan Provinsi

lainnya di Pulau Jawa pada tahun 2015.



3

Rata-rata Jumlah penduduk Jawa Timur  memiliki peningkatan pada

setiap tahunnya pada setiap daerah. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Jawa

Timur berjumlah 37.840.657 jiwa, selanjutnya pada tahun 2012 berjumlah

38.106.590 jiwa, tahun 2013 berjumlah 38.363.195 jiwa, pada tahun 2014

dan 2015 berjumlah 38.610.202 jiwa dan 38.847.561 jiwa. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan jumlah  penduduk tersebut harus

diimbangi dengan adanya tingkat lapangan pekerjaan agar tingkat

kemiskinan juga tidak terlalu berdampak besar bagi perkembangan ekonomi

dan tingkat penggangguran di Jawa Timur.

Sedangkan pada tingkatan Kabupaten / Kota yang memiliki jumlah

penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur meliputi Kota Surabaya

sebanyak 2.848.583 jiwa, diikuti Kota Malang sebesar 2.471.990 jiwa, dan

Kabupaten Jember sebesar 2.407.115 Jiwa. Hal tersebut juga di ikuti oleh

Kabupaten / Kota lain yang setiap tahunya memiliki kenaikan jumlah

penduduk. Kepadatan penduduk pada provinsi Jawa Timur harus di imbangi

dengan  adanya realisasi atau event yang dilakukan oleh pemerintah untuk

mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Akan tetapi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berada di

urutan ke tiga  dari enam provinsi tersebut, hal ini di karenakan jumlah

penduduk Provinsi Jawa Timur lebih banyak daripada Provinsi lain nya

mengingat jumlah kabupaten/kota tersebut juga lebih banyak dari Provinsi

lain. Namun jika di akumulasikan, tingkat kemiskinan provinsi Jawa Timur

masih tertinggi.
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Tingkat angka kemiskinan di Jawa Timur terjadi karena di pengaruhi

oleh beberapa faktor di antaranya pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Todaro, (2003) pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam

mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah

dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat

pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang kayak, kesehatan

yang buruk, bekal pendidikan yang minim, atau bahkan tidak ada sama

sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relative

sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh jumlah pendudukan pengangguran terhadap tingkat

kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan jumlah penduduk, tingkat pengangguran

terbuka dan tingkat kemiskinan di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa

Timur tahun 2011-2015?

2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran

terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Timur tahun 2011-2015?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa

tercapai dalam penelitian ini, peneliti hanya akan melihat Pengaruh Jumlah

Penduduk dan Tingkat Pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan

Kabupaten dan Kota di Provinisi Jawa Timur tahun 2011-2015.
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D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk, tingkat

pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan Kabupaten / Kota

Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat

pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten / Kota

Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

E. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran baik pemerintah pusat khususnya

provinsi Jawa Timur serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan sehingga nantinya dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi

Jawa Timur

2. Penulis selanjutnya

Sebagai informasi lanjutan untuk penelitian sejenis, terutama yang

berkaitan dengan penelitian ini dan juga sebagai bahan referensi bagi

penelitian selanjutnya.


