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BABiI 

PENDAHULUANi 

A. Latari Belakangi

Kemiskinan menjadi topiknyang dibahasndan diperdebatkanmdi 

berbagaimforum nasionalnmaupun internasional,nwalaupun kemiskinan itu 

sendiri telah muncul ratusan tahun yang lalu. Fakta menunjukkani 

pembangunan yang telah dilakukan belum mampu meredam meningkatnya 

jumlahnpenduduk miskinndi dunia, khususnyannegara-negara iberkembang. 

Istilahnkemiskinan munculnketika seseorangnatau sekelompok orang tidaki 

mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggapmsebagai 

kebutuhanmminimal darinstandar hidupntertentu (Sukmaraga, 2011:2). 

Kemiskinan menjadi salah satu masalahi yang selalu dihadapi oleh 

manusia. Bagimmereka yangmtergolong miskin,mkemiskinan imerupakan 

sesuatumyang nyatamada dalammkehidupan merekamsehari-hari. salah satu 

sebab kemiskinan adalah karena kurangnya ipendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan idasar seperti makanan, pakaian,mperumahan dan tingkat kesehatan 

danipendidikan yangndapat diterima. Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi untuk 

pulau jawa terdapat di Provinsi Jawa Timur.  Berikut ini adalah data jumlah 

penduduk miskin yang terdapat dii pulau jawa pada tahun 2016 : 
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Tabeli1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa pada Tahun 2016 

(jiwa) 

Provinsii JumlahiPendudukiMiskin 

DKI Jakarta 384.300 

Jawa Barat 4.224.300 

Jawa Tengah 4.506.890 

DI Yogyakarta 494.940 

Jawa Timur 4.703.300 

Banten 658.110 

Sumber :BPS, DataidaniInformasiiKemiskinan 2016 

Pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa JumlahiPendudukiMiskin pada 

tahun 2016 tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 

4.703.300 jiwa. Sedangkan JumlahiPendudukiMiskin terendah yang ada di 

pulau jawa yaitu terdapati di Provinsii DKI Jakarta sebesar 384.300 jiwa. 

Kondisi kemiskinan untuk  beberapa Provinsi di pulau jawa akan menjadi 

masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat termasuk 

juga di Provinsi Jawa Timur. Dimana jumlah penduduk miskinnya tertinggi 

dibandingkan dengani provinsii yang lainydi PulauuJawa. 

Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu 

bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran 

bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut 

pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu 

bangsa. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami 

kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita 
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untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan 

kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. 

Pendapatan perkapita di peroleh dari pendapatan pada  tahunitertentu 

di bagi denganijumlah pendudukisuatu negaraUpada tahuni tersebut.U tinggi 

berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan 

yang lebih tinggi, serta basis pemungutan pajak yang lebih besar yang 

memungkinkan pemerintah untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat 

miskin. 

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab 

terjadinya penduduk miskin. Rendahnya Sumberdaya Manusia akan berakibat 

pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah 

berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya 

pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka tujuanUdari 

penelitianiini adalahyuntuk meneliti tentang Pendidikan, Pendapatan Perkapita, 

Jumlah Penduduk daniJumlah Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2012-2016. BerdasarkanUlatar belakangi diatas makayakan dibahas secara 

khusus melaluiUpenelitian dengani juduli “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan 

Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur”. 
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B. Rumusan Masalah 

BerdasarkanUlatar belakangi diatas maka akan dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tingkat Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah 

Penduduk TerhadapUKemiskinan diiProvinsi Jawai Timur? 

2. BagaimanaUPengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah 

Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur? 

C. BatasanyMasalah 

BatasanyMasalah ini bertujuanyuntuk memberikani suatui batasani 

terhadapupermasalahan yanguakan di bahas, sehinggaypembahasan akantselalu 

terarahydan sesuaiydengan latarybelakang, perumusantmasalah danutujuan. 

Penelitiani iniumengamati pengaruh Pendidikan (Rata-rata lama sekolah), 

PendapatanuPerkapita dani Jumlah Penduduk TerhadapuJumlah iPenduduk 

Miskini Kabupaten/kota dii Provinsi JawauTimur padartahun 2012-2016. 

D. Tujuani Masalah 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Pendidikan, Pendapatan Perkapita 

dan Jumlah Penduduk TerhadapoKemiskinan dikProvinsi Jawai Timur.. 

2. Untuk MengetahuiuBagaimana PengaruhuPendidikan, Pendapatan Perkapita 

dani Jumlah Penduduk Terhadapi Kemiskinan dihProvinsi JawauTimur. 
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E. Manfaati 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

HasiludarinPenelitianutini diharapkann bisam menjadii bahani 

evaluasii dalami melakukani perbaikanydani kebijakani yangi akanudiambil 

oleh pemerintahi gunaa meningkatkan dani mengurangi Kemiskinan di 

setiap wilayah. 

2. Bagii Penelitian Selanjutnyai 

Hasili dari penelitianydiharapkan dapati dijadikan acuani dan 

bahanyreferensiyuntuk penelitianyselanjutnya. Sehingga peneliti selanjutnya 

dapat lebih menyempurnakan dan mengembangkan pokok penelitian 




