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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah proses yang multidimensional dan melibatkan 

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah 

terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan 

kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000). Oleh karena itu, untuk menghapus 

kemiskinan pembangunan harus menjadi prioritas. 

Peningkatan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan 

kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya 

akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah salah satu tujuan 

pembangunan nasional, dimana salah satu sasaran pembangunan nasional adalah 

menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dalam 

perekonomian, sehingga harus diatasi atau dikurangi. Permasalahan kemiskinan 

memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. 

Oleh sebab itu, upaya dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara 

totalitas, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat (M. Nasir, dkk 

2008). 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang ada di Indonesia, 

khususnya di Jawa Timur yang juga tidak lepas dari masalah kemiskinan, dimana 

kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 
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dasar seperti sandang pangan sesuai dengan taraf kehidupan lingkungannya. 

Menurut (M. Kuncoro dalam Ravi Dwi, 2010: 33) ukuran kemiskinan dapat 

dilihat berdasarkan pada konsumsi yang terdiri dari dua elemen yaitu, (1) 

pemenuhan standar gizi dan kebutuhan dasarnya; dan (2) kebutuhan lain yang 

mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (dalam 

Ravi Dwijayanto, 2010:17). Bagian pertama dijelaskan bahwa biaya yang 

dibutuhkan untuk memenuhi sandang dan pangan harus sesuai dengan golongan 

kaum miskin, sedangkan pada bagian kedua sifatnya lebih subjektif. 

Berdasarkan data BPS Indonesia presentase penduduk miskin di Jawa 

pada tahun 2014 tertinggi adalah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 

sebesar 14,55%, tertinggi kedua yaitu Jawa Tengah sebesar 23,58%, sedangkan 

tertinggi ketiga Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,28%. Jawa 

Barat tertinggi keempat sebesar 9,18% dan Banten dengan tingkat kemiskinan 

5,51%. Dan DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 

4,09% (BPS Indonesia, 2015). 

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur Tahun 2012-2015 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin 

(dalam %) 

2012 13.08 

2013 12.73 

2014 12.28 

2015 12.34 

Sumber: BPS JawaTimur (data diolah, 2017) 

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas persentase penduduk miskin Jawa 

Timur selama tahun 2012 sampai 2015 mengalami fluktuasi, pada tahun 2012 

jumlah persentase penduduk miskin sebesar 13,08 Persen, pada tahun 2013 ke 
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2014 jumlah persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2013 

jumlah persentase penduduk miskin sebesar 12,73 Persen dan pada tahun 2014 

sebesar 12,28 Persen. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah persentase penduduk 

miskin Jawa Timur mengalami kenaikan yaitu sebesar 12,34 Persen. Dari tahun 

2012 ke 2013 jumlah persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 

0,35 Persen, dan pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan sebesar 0,45 

Persen sedangkan dari tahun 2014 ke 2015 jumlah persentase penduduk miskin 

Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,06 Persen. 

Hubungan upah minimum terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh 

peningkatan kesejahteraan dalam bentuk kenaikan pendapatan dapat terjadi 

memalui kenaikan upah. Namun disisi lain, kenaikan upah tersebut menjadi tidak 

berarti ketika inflasi juga meningkat, inflasi termasuk sebagai biaya sosial (sosial 

cost) yang membuat seseorang semakin miskin. Kenaikan upah pekerja akan 

menaikkan daya beli masyarakat, sehingga bisa menggairahkan produksi sektor 

bisnis. Peningkatan produksi terjadi akibat akumulasi modal dan teknologi dan 

peningkatan produktivitas tenaga kerja. 

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan upah minimum regional tentu 

berdampak pada kenaikan produksi dan selanjutnya akan berdampak pada 

kenaikan output, sehingga akan menyebabkan kenaikan inflasi. Ketika pemerintah 

menaikkan jumlah uang beredar melalui pencetak uang, konsekuensinya 

kebijakan kenaikan upah regional yang diikuti dengan kenaikan inflasi tidak 

berdampak signifikan. 
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Kondisi Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 

tertinggi terletak pada Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya sebesar 1.257.000 

Rupiah, pada tahun 2013 Upah Minimum tertinggi terletak pada Kabupaten 

Gresik dan Kota Surabaya sebesar 1.740.000 Rupiah, pada tahun 2014 Upah 

minimum tertinggi terletak pada Kota Surabaya sebesar 2.200.000 Rupiah, 

sedangkan pada tahun 2015 Upah Minimum tertinggi terletak pada Kabupaten 

Gresik sebesar 2.707.500 Rupiah. Perubahan upah minimum setiap tahun pada 

kabupaten/kota di Jawa Timur akan menurunkan persentase kemiskinan (BPS 

Jatim, 2016). 

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan, dilihat dari 

persepektif regional kenaikan PAD dan PDRB akan mendorong peningkatan 

agregat daerah yang selanjutnya akan meningkatkan produksi terutama produksi 

penduduk miskin. Kenaikan PAD dapat juga menyerap tenaga kerja sebagai 

dampak infrastruktur pembangunan daerah yang akan menyerap tenaga kerja dari 

penduduk miskin. Sehingga pendapatan penduduk miskin meningkat. 

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Tahun 2012-2015 

Tahun Jumlah PAD (Miliar Rupiah) 

2012 7,338,480,341,000 

2013 9,057,909,730,000 

2014 12,301,739,565,000 

2015 12,306,205,258,000 

Sumber: BPS Indonesia (data diola, 2017) 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas kondisi PendapatanAsli Daerah di Jawa 

Timur mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2015. Hal ini dapat dilihat 

dari total PAD setiap tahun di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012 total PAD 

seluruh Kabupaten/Kota sebesar Rp.7.338.480.341.000, pada tahun 2013 sebesar 
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Rp.9.057.909.730.000, tahun 2014 sebesar Rp.12.301.739.565.000 dan pada tahun 

2015 sebesar Rp.12.306.205.258.000. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana pengaruh upah minimum dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat 

kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas dan terarah sehingga perlu 

diberikan batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas pada upah minimum 

dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan yang diukur dari 

persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2012-2015. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

:mengetahui pengaruh upah minimum dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan member kontribusi bagi : 

1) Pemerintah Jatim, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang berguna di dalam memahami pengaruh pendapatan asli daerah dan 

upah minimum terhadap kemiskinan sehingga dapat diketahui kebijakan 

yang akan diambil untuk mengatasi kemiskinan yang ada. 

2) Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapa tmenambah ilmu 

pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan. 


