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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi persoalan ekonomi 

paling mendasar yang selalu menjadi pusat perhatian karena sulit terpecahkan 

hampir di setiap negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia 

termasuk salah satu negara yang sedang berkembang dengan tingkat kemiskinan 

dan ketimpangan yang cukup tinggi, dimana setiap tahun jumlah penduduk miskin 

dan ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi. 

Sebagian besar permasalahan penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan di 

Indonesia disebabkan karena kurangnya pendapatan yang diterima dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Besarnya angka kemiskinan dan ketimpangan 

pendapatan di Indonesia dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Gini Ratio di Indonesia Tahun 2012-

2016 

Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (Jiwa) 

Gini 

Ratio 

(%) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Kontribusi 

Kemiskinan 

(%) 

2012 28594700 0,413 245416200 11,65 

2013 28553930 0,406 248818100 11,47 

2014 27727780 0,414 252164800 11,00 

2015 28513570 0,402 255461700 11,16 

2016 27764320 0,394 258705000 10,73 

Sumber: (BPS Indonesia, 2017, diolah) 

 Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi kurangnya kesejahteraan. 

Sedangkan ketimpangan pendapatan merupakan indikator bagaimana sumber daya 
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didistribusikan ke masyarakat. Ketimpangan dan kemiskinan yang tinggi dapat 

berakibat buruk bagi kehidupan sosial, dan dapat menjadi penyebab konflik 

(Maipita, 2014: 151). Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa angka 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun 

pada tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuasi. Dari data diatas juga dapat 

diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 

28,594,700 jiwa dan turun menjadi 28,553,930 jiwa pada tahun 2013, lalu turun 

kembali menjadi 27,727,780 jiwa pada tahun 2014, lalu naik menjadi 28,513,570 

jiwa pada tahun 2015 dan turun menjadi sebesar 27,764,320 jiwa pada tahun 

2016. Sedangkan ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari nilai gini ratio pada 

tahun 2012 sebesar 0,413 persen dan turun menjadi 0,406 persen pada tahun 2013, 

lalu naik menjadi 0,414 persen pada tahun 2014, lalu turun pada tahun 2015 

sebesar 0,402 persen dan turun kembali pada tahun 2016 menjadi 0,394 persen. 

Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa nilai kontribusi kemiskinan di Indonesia 

yaitu sebesar 11,65 persen pada tahun 2012, 11,47 persen pada tahun 2013, 11,00 

persen pada tahun 2014, 11,16 persen pada tahun 2015 dan 10,73 persen pada 

tahun 2016. Meskipun kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia 

berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, namun angka tersebut dapat 

dikatakan masih jauh dari kata baik, karena tingkat kemiskinan dan ketimpangan 

pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi.  

 Melihat tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tersebut 

menyebabkan sangat diperlukannya penanganan yang serius oleh lembaga 

pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Peran kelembagaan dalam 
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perekonomian yaitu untuk mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan 

pemerataan pendapatan. Salah satu peran lembaga pemerintah yaitu dengan 

menetapkan kebijakan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.  

 Pada pasar tenaga kerja besarnya upah minimum yang harus dibayarkan 

perusahaan kepada tenaga kerjanya sangatlah penting, dimana upah minimum 

adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku 

industri dalam memberikan upah kepada para pekerja didalam lingkungan usaha 

atau kerjanya. Permintaan akan kebutuhan barang dan jasa tidak mampu terpenuhi 

apabila tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang cukup, oleh sebab itu perlunya 

pemerintah dalam mengatur besarnya upah minimum yang harus diberikan 

perusahaan kepada tenaga kerjanya guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa 

yang ada, sehingga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat 

dikurangi dengan terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa. Selain penanganan 

oleh lembaga pemerintah, peran lembaga non pemerintah seperti lembaga 

perbankan juga diharapkan dapat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan 

dan pemerataan pendapatan melalui penguatan sektor perbankan. 

 Lembaga keuangan perbankan yang memberikan jasa pelayanan terutama 

pada usaha mikro dan kecil dan letaknya dekat dengan masyarakat di pedesaan 

yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan ini sangat tepat dan 

strategis untuk melayani jasa perbankan yakni kredit untuk usaha kecil dan sudah 

diakui memiliki peran dalam perekonomian di Indonesia dalam mendukung usaha 

mikro dan kecil (UMK) untuk menyokong ekonomi masyarakat. Penguatan dalam 

sektor perbankan untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan 
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adalah dalam bentuk pemerintah memperbanyak cabang-cabang Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) di daerah-daerah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah.   

 Berkaitan dengan pemberian kredit secara besar-besaran juga dapat 

menimbulkan dampak terjadinya resiko kredit dan resiko sistematik yang sangat 

penting untuk diperhatikan. Pengukuran resiko yang berkaitan dengan pemberian 

kredit yaitu Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah. Apabila 

pengembalian dana kredit mengalami kemacetan atau tidak lancar maka akan 

menyebabkan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Oleh sebab 

itu, dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di 

Indonesia perlunya peran kelembagaan yakni lembaga pemerintah dan lembaga 

perbankan untuk membantu masyarakat agar lebih sejahtera.  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil topik “Analisis 

Penguatan Peran Kelembagaan terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan 

Pendapatan di Indonesia”. Hal tersebut penting karena Indonesia merupakan 

negara sedang berkembang dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan 

pendapatan yang tinggi pada tahun 2015-2016.  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan atas uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran kelembagaan (pemerintah dan perbankan) terhadap 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2015-2016? 
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2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2015-2016? 

C. Batasan Masalah 

 Peran kelembagaan dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintah melalui 

penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan lembaga perbankan melalui 

jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan jumlah Non Performing Loan 

(NPL) pada BPR sebagai resiko keuangan. Sedangkan data kemiskinan 

menggunakan ukuran kemiskinan yakni jumlah penduduk miskin dan 

ketimpangan pendapatan yang diukur dari Gini Ratio (dimana 0 berarti merata dan 

1 berarti timpang). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel 33 

provinsi selama 2 tahun dari tahun 2015 – 2016. 

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui peran kelembagaan (pemerintah dan perbankan) terhadap 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2015-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2015-2016. 
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan

pendapatan di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sumber referensi untuk studi-studi atau

penelitian tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia

selanjutnya.




