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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses 

multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas 

struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping 

tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan 

pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006:22). 

Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu negara dapat 

dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, kinerja 

pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja melainkan 

harus tetap mempertimbangkan penurunan tingkat kemiskinan. 

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang 

tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap 

sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, 

kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk 

menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam 

Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu 

intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan 

(proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi 

situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) 

keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Masalah 

kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah utama. Berbagai kebijakan 



2 

 

serta program pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah 

pada intinya bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Selama 

masa pemerintahan orde baru, upaya pemerintah dalam menurunkan angka 

kemiskinan dikatakan cukup berhasil. Namun setelah terjadi krisis moneter 

pada tahun 1998 angka kemiskinan kembali meningkat, sehingga hasil dari 

kinerja pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan masih belum 

maksimal (Hudaya, 2009:1-2). 

Data BPS (2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di 

Indonesia pada tahun 2015 mencapai 28.590.000 jiwa atau sekitar 11,22 

persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jika dilihat dari segi 

penyebarannya, penyumbang terbesar penduduk miskin berada di Pulau 

Jawa. 

Tingginya angka kemiskinan di pulau Jawa terutama di Jawa timur 

tengah membuat pemerintah 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, menunjukkan jumlah penduduk miskin di enam Provinsi 

yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Pulau 

Jawa masih cukup tinggi. Provinsi dengan jumlah penduduk miskin 

terbanyak di Pulau Jawa terdapat pada Provinsi Jawa Timur dengan proporsi 

penduduk miskin sebesar 4.789.100 jiwa. 
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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) 

 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia 

yang juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Pada Tahun 2015 

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

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. Masih 

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 Jatim 

Gambar 1.1 

Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur Dan Nasional 

Tahun 2011-2015 

Menurut Gambar diatas, persentase penduduk miskin di Provinsi 

Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami 

kecenderungan yang menurun, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1. Jika 

dibandingkan dengan persentase kemiskinan di tingkat nasional, kemiskinan 

di Provinsi Jawa Timur masih relatif tinggi. Pada tahun 2011 tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi di atas rata-rata tingkat 

kemiskinan nasional yang hanya sebesar 12,36 persen, demikian pula pada 

tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di Provinsi 

Jawa Timur sebesar 12,28 persen masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan 

nasional yang hanya sebesar 11,22 persen. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis Faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa 
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Timur antara lain (1)PDRB; (2)Pengangguran (3)Rata-rata Lama Sekolah 

kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah 

yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana PDRB berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin 

kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2015? 

2. Bagaimana Tingkat Pengangguran Terbuka Berpengaruh terhadap 

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur 

tahun 2011-2015? 

3. Bagaimana Rata – rata lama sekolah berpengaruh terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 

2011 – 2015 ? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak melebar, peneliti hanya membatasi 

pembahasan mengenai pengaruh Variabel PDRB, Tingkat Pengangguran 

Terbuka dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap jumlah penduduk miskin 

Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB 

terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten dan kota provinsi 

Jawa Timur 2011 – 2015.  
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh

Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur 2011 – 2015.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar penagaruh Rata

– Rata Lama Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur 2011 – 2015. 

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan 

teoritis di antaranya adalah : 

a. Manfaat praktis, menilai seberapa besar pengaruh Variabel PDRB,

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata Lama Sekolah

terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten dan Kota Provinsi

Jawa Timur tahun 2011-2015, sehingga dapat menjadi tolak ukur

bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus menekan angka

kemiskinan di daerahnya.

b. Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi

peneliti lain yang akan mengadakan penelitian di bidang kemiskinan

dan pembangunan daerah dan secara umum bagi pengembangan

ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kemiskinan di

suatu daerah.




