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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Perubahan pada sistem sosial  yang kemudian akan membawa sistem yang 

ada menjauhi keseimbangan semula itu terjadi karena sebuah keseimbangan awal. 

Artinya, Perencanaan salah satu upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan 

yang sedang terjadi. Dalam proses pembangunan perencanaan memiliki peran 

yang sangat penting. Pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang 

berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera serta membuat perubahan menuju 

ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jawa 

Timur selama ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembangunan yang 

dilaksanakan Provinsi-provinsi lainnya di seluruh wilayah kesatuan Republik 

Indonesia. Harapan yang ingin dicapai, yaitu mampu meningkatkan taraf hidup 

dan menciptakan pendapatan masyarakat yang lebih merata serta memperluas 

kesempatan kerja. Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin pembangunan 

merupakan indikator utama. Meskipun masih jauh dari harapan pemerintah pusat 

dan daerah telah berupaya memberikan kebijakan untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara mengurangi kemiskinan yang 

terorganisir. 

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh 

negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan 

salah satu masalah sosial yang ada di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan 

tertinggi berada di pulau Jawa terutama di Jawa timur. Pemerintah harus 
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memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui determinan atau 

factor – factor yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat menurunkan 

angka kemiskinan di Jawa Timur.  

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Tahun 2015 (jiwa)  

PROVINSI 
JUMLAH PENDUDUK 

MISKIN  

DKI Jakarta 398.900 

Jawa Barat 4.435.700 

Jawa Tengah 4.577.000 

DI Yogyakarta 550.200 

Jawa Timur 4.789.100 

Banten 702.400 

Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan (2015) 

Tabel 1.1, menunjukkan jumlah penduduk miskin di enam Provinsi yang 

ada di Pulau Jawa pada tahun 2015. Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi 

dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa sebesar 4.789.100 jiwa. 

Pada Tahun 2015 Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Pulau 

Jawa ini merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak jika 

dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa seperti Provinsi DKI Jakarta, 

Jawa Barat, DIY, Jawa tengah, dan Provinsi Banten. Tingginya tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa penanganan yang 

dilakukan oleh pemerintah masih belum merata dan menyeluruh.. 
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               Sumber: BPS 

Gambar 1.1 Persentase kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran 

 Menurut Gambar diatas, persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Timur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami  penurunan, seperti 

yang terlihat pada Gambar 1.1. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan di Provinsi 

Jawa Timur sebesar  13.85 persen. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur sebesar 12,28 persen. Untuk sekarang provinsi Jawa Timur 

terus berusaha mengurangi  angka kemiskinan. Untuk mengukur kinerja 

perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun PDRB merupakan indikator yang 

digunakan, jadi semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka kemiskinan akan 

semakin menurun. 

 Untuk mengetahui masing-masing pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 

salah satu alat ukur yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data yang 

dipakai untuk PDRB adalah pertumbuhan PDRB. Dilihat dari gambar 1.1 

pertumbuhan PDRB provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 6,44 
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persen. Pada tahun tahun 2013, 2014, dan 2015 terus mengalami penurunan, 

terkahir pada 2015 pertumbuhan PDRB Jawa Timur sebesar 5,44 persen. 

 Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengagguran. 

Untuk menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan merupakan hal 

yang sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti 

mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan, dengan memiliki penghasilan 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka 

tidak akan miskin. Sehingga dapat dikatakan tingkat pengangguran rendah 

(kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah. Dilihat dari 

gambar 1.1 tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5.33 persen, 

kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 4.09 persen. Setalah itu tiga tahun 

terakhir naik setiap tahunnya, tahun 2013 sebesar 4.3 persen, tahun 2014 sebesar 

4.19 persen, dan tahun 2015 sebesar 4.47 persen. 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk tamatan SMP di Jawa Timur Tahun 2011-2015 (jiwa)  

Tahun Pendidikan 

2011 2.354.195 

2012 3.517.663 

2013 3.711.578 

2014 3.483.411 

2015 3.731.101 

  

 Selain PDRB salah satu faktor pembangunan yang perlu di tingkatkan 

ialah pembangunan dibidang pendidikan yang merupakan pilar untuk membentuk 

modal manusia (human capital) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain 
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adalah investasi jangka panjang suatu negara. Dilihat dari table 1.2 presentase 

pendidikan tamatan SMP pada tahun 2011 sebesar 2.354.195 jiwa, pada tahun-

tahun berikutnya mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2015 presentase 

pendidikan tamatan SMP sebesar 3.731.101 jiwa. 

 Dari variabel dan data yang dipaparkan sebelumnya penulis tertarik untuk 

meneliti variable tersebut karena menurut menurut Kuznet dalam Tulus 

Tambunan (2008), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang 

sangat kuat, karena proses awal pembangunan kemiskinan akan meningkat dan 

saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin akan semakin 

berkurang. Sedangkan pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan menurut 

Simanjuntak (1982) sesorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui 

peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun pendidikan, berarti 

peningkatan kemampuan kerja dan tingkat pendidikan. Dengan demikian 

pendidikan dipandang merupakan investasi yang imbalannya dapat diperoleh 

beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Selain itu 

Suryahadi dan Sumarto (2001) mengemukakan, Untuk mendapatakan gaji yang 

tinggi maka setiap orang harus memiliki pendidikan yang tinggi, karena dengan 

pendidikan yang baik dan tinggi itu dapat membuka peluang untuk mempunyai 

kehidupan yang lebih baik. Variabel yang ketiga pengangguran terhadap 

kemiskinan menurut Todaro, (2003) Pengangguran memiliki hubungan yang 

sangat erat dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah 

bentuk dari pendapatan yang rendah sehinga dapat dilihat dari perumahan yang 

kurang layak untuk di tempati serta kesehatan yang kurang baik. Sedangkan 
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Menurut Sukirno (2004), kemiskinan merupakan berkurangnya pendapatan dari 

tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan dari menurunnya kemakmuran 

yang terjadi di suatu daerah. Dari penjelasan pengaruh variabel bebas dan terikat 

menurut parah ahli penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Kabaupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2015” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah produk domestik regional bruto, 

Pendidikan dan pengangguran kabupaten/kota berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?  

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembatasan pada permasalahan pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat 

kemiskinan di kabaupaten/kota Provinsi Jawa Timur 2011-2015. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, 

dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabaupaten/kota Provinsi 

Jawa Timur 2011-2015 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian diharapkan memberikan manfaat terhadap: 

1. Bagi pemerintah, sebagai pengambilan keputusan untuk 

melakukan  suatu kebijakan. 

2. Bagi masyarakat, sebagai informasi  terkait suatu pembangunan 

perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat. 

3. Bagi mahasiswa, sebagai rujukan untuk peneletian selanjutnya. 
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