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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan di suatu daerah merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan 

setiap pemerintah daerah, guna untuk mencapai tujuan suatu bangsa, sesuai 

dengan pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa 

diantarannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dilihat dari 

laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi yang paling penting adalah 

keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan 

sebagai jalan proses untuk memperluas pilihan yang lebih banyak kepada 

penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan 

kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang 

pembangunan (BPS.2011). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat untuk mengukur 

keberhasilan suatu pembangunan manusia yang di ukur dari komponen dasar 

kualitas hidup yakni Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Stardart 

Hidup Layak. Dengan adanya peningkatan pembangunan manusia, negara akan 

mengalami kemajuan dan berkembangan, menurut Amartya send dan mahbub UI 

Haq melalui UNDP (United Nation Development Program) pada tahun 1990. dan 

dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development 
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Report. Pada umumnya perekonomian suatu bangsa akan mengalami 

peningkatan. Hal ini sudah menjadi hal yang umum bagi negara maju dan negara 

berkembang. Pendekatan pembangunan bukan hanya mengutamakan pada 

perhitungan dan pertumbuhan ekonomi saja akan tetapi lebih condong pada 

pembangunan kapasitas manusia. Pembangunan yang hanya terfokus pada 

pertumbuhan ekonomi hanya bersifat jangka pendek dan belum menjamin 

terjadinya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tolak ukur yaitu 

dengan adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran 

kualitas kesejahteraan hidup suatu negara. 

Sejalan dengan bunyi undang-undang dasar 1945, “memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu pembangunan 

manusia di suatu daerah pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan rakyat dan mewujudkan keadilan bagi seluruh 

rakyat, yang dalam hal ini gambarkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Tabel 1.1 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa 

Timur dari tahun 2011-2016 yang menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Timur 

selalu mengalami peningkatan, dimana pada awal tahun penelitian yakni pada 

tahun 2011 IPM di Provinsi Jawa Timur sebesar 66.06 dan pada tahun 2016 

sebesar 69.74.  
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Table 1.1 

IPM Provinsi JATIM tahun 2011-2016 

Jawa Timur 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

66.06 66.74 67.55 68.14 68.95 69.74 

Sumber : BPS JATIM 

Peningkatan IPM provinsi Jawa Timur juga di ikuti oleh menurunya 

tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dari tahun 2011-2016 tingkat kemiskinan di 

Jawa Timur selalu mengalami penurunan kecuali pada tahun 2015. Menurut 

Agus maimun peningkatan kemiskinan pada tahun 2015 tersebut disebabkan 

karena banyaknya program yang diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan 

di daerah Jawa Timur tidak maksimal.  

Indicator yang popular yaitu dikenal dengan Human Development Index 

(HDI) yang muncul pada awal 1990 sebagai ukuran pencapaian pembangunan 

yang berfokus pada pembangunan manusia. pembangunan manusia yang terukur 

meliputi  berumur panjang dan sehat (living a long and healty), berpendidikan 

atau terdidik (being educated), dan hidup berkecukupan mempunyai standar 

hidup layak (having a decent standart of living) ketiga dimensi tersebut 

dipandang sebagai dimensi terbaik yang menunjukkan kondisi kehidupan 

manusia tahun 1990 telah diupayakan untuk dikembangkan indeks-indeks lain 

yang bersifat komplementer terhadap IPM seperti the human poverty index 

(HPI), gender related development index (GDI) dan gender empowerment 

measure (GEM). Dengan diciptakan indeks-indeks tersebut upaya dalam 
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pembangunan manusia akan lebih terukur dan dapat diperbandingkan. IPM 

digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan kemakmuran kualitas 

hidup manusia dan apakah pembangunan tersebut dapat dijangkau untuk 

memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS :2009). 

Seiring dengan berjalannya pembangunan tampak Indeks Pembangunan 

Manusia harusnya juga meningkat tetapi peningkatan yang terjadi sangat relative 

lambat .hal ini sebenarnya mudah dipahami, karena untuk meningkatkan kualitas 

kemajuan hidup manusia bukanlah persoalan yang mudah terutama bagi yang 

ukuran jumlah penduduknya yang begitu besar dan aneka ragam kebudayaan 

yang melatar belakanginya, kemiskinan yang menjadi hal mendasar utama dalam 

persoalan Indeks Pembangunan Manusia yang secara tidak langsung 

mempengaruhi komponen penyusunan Indeks Pembangunan Manusia. 

Kemiskinan tersebut yang dialami oleh golongan pendududuk yang cukup besar 

jumlahnya akan berarti rendahnya daya beli golongan penduduk yang 

bersangkutan dengan sendirinya akan memberikan kontribusi kepada Indeks 

Pembangunan Manusia, kemiskinan berpengaruh terhadap usia harap hidup 

manusia karena terkendala dalam mewujudkan budaya hidup sehat seperti 

penyediaan makanan bergizi, pencegahan, dan pengobatan penyakit yang di 

derita dan lingkungan hidup sehat. Keadaan ini mempengaruhi angka-angka 

kematian penduduk, terutama bayi dan balita, Kemiskinan juga mempengaruhi 

terhadap ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan yang diinginkan 
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selanjutnya akan memberikan kontibusi kepada angka partisipasi sekolah, lama 

sekolah, dan juga angka melek huruf. 

 Dengan demikian lambatnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 

juga terkait dengan kemiskinan. Garis kemiskinan yang absolut sangat penting 

untuk menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu. Kemiskinan 

adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupannya yang bermartabat (BAPPENAS 2004). Dasar kemiskinan yaitu 

keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan dasar seperti 

makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang 

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya 

akses terhadap pendidikan dan pekerjaan  akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan (BAPPEDA 2011). 

Dalam pelaksanaan pembangunan tingginya pertumbuhan ekonomi yang 

diperoleh dari PDRB khusunya untuk negara berkembang hal ini disebabkan oleh 

pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang 

diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa 

yang di produksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, hal ini akan 

meningkatkan peroleh Indeks Pembangunan Manusia. Tingginya tingkat 

pertumbuhan mengakibatkan naiknya produktivitas perekonomian sehingga 

tingkat pendapatan juga mengalami kenaikan.  Pendapatan  merupakan suatu 

pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejaheraan ekonomi masyarakat. 
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Perekonomian  suatu daerah dapat ditunjukkan dengan kenaikan PDRB dalam 

mengacu pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan aspek pembangunan 

manusia termasuk dalam konteks pembangunan dan peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.  

Indicator yang digunakan adalah PDRB  yaitu semakin tinggi PDRB  

semakin makmur kesejahteraannya. Pada hakikatnya penyusutan sumber daya 

alam akan mencerminkan nilai produk nasional neto karena semakin 

menyusutnya modal alam (natural capital) akan berarti semakin menyusutnya 

kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa atau dengan kata lain yaitu 

penurunan pendapatan. Bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi 

adanya peningkatan kesejahteraan, dengan kata lain pertimbangan yang 

mengaitkan kebijakan pertumbuhan yang akan dapat menjamin adanya 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Peningkatan indeks pembangunan manusia sejalan dengan perolehan  

upah minimum yang semakin meningkat sehingga kebutuhan dasar seseorang 

akan terpenuhi (paritas daya beli). upah minimum merupakan uang dan 

sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga 

yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat 

(dari suatu perbuatan), resiko (kamus besar Bahasa Indonesia. 2002:1250). Pada 

dasarnya upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang sebab upah 

harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan, kebutuhan fisik minimum 

(KFM) adalah tanggung jawab semua masyarakat-pemerintah, pengusaha-
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karyawan untuk menjamin bahwa kebutuhan hidup minimum setiap karyawan 

dapat terpenuhi melalui pekerjaan yang berasal dari penghasilan. Upah minimum 

ini salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin mendirikan industry yang 

banyak menyerap tenaga kerja. semakin tinggi upah minimum regional suatu 

daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (BAPPEDA.2010). 

Banyak negara berkembang yang berhasil mencapai pertumbuhan 

ekonomi tapi namun gagal mengurangi kesenjangan pembangunan manusia, 

upah minimum merupakan komponen dari pendapatan seseorang sehingga 

tingkat upah merupakan salah satu indicator yang dapat mencerminkan 

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan upah akan meningkatkan kebutuhan 

hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami kenaikan yang 

signifikan, akibat peningkatan upah minimum daya beli masyarakat mengalami 

peningkatan sehingga berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia. 

Semakin tinggi upah minimum suatu daerah maka akan mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia dengan semakin meningkat upah minimumnya maka 

kesejahteraan masyarakat akan sedikit terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. kondisi dimana seseorang atau sekolompok orang yang tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat (BAPPENAS 2004). Dasar kemiskinan yaitu 

keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti makanan,pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang 

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar.  
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Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan judul penelitian 

“Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 

2011-2016” . 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang dan data diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

menjadi dua hal rumusan masalah antara lain : 

1. Bagaimana perkembangan Kemiskinan, PDRB, dan Upah Minimum 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kab/kota Provinsi Jawa Timur 

tahun 2011-2016 ?  

2. Bagaimana pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan Upah Minimum terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di kab/kota Provinsi Jawa Timur tahun 

2011-2016 ? 

C.  Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, ada batasan-batasan yang 

harus diperhatikan agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar 

dari yang sudah ditentukan. tentunya keterbatasan tersebut datang dari internal 

dan eksternal penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada variable yang sudah 

ditetapkan, adapun batasan masalah tersebut adalah: Data Kemiskinan yang 

digunakan adalah jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2011-

2016 (dalam persen), data Product Domestic Regional Bruto (PDRB) atas dasar 

harga konstan 2010 Provinsi Jawa Timur tahun tahun 2011-2016 (dalam milliar 
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rupiah), data Upah Minimum yang digunakan adalah Upah  Minimum Provinsi 

Jawa Timur tahun 2011-2016 (dalam ribuan rupiah), dan data Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016 (dalam persen). 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan masalah yang dicapai oleh semua 

pihak penulis maupun pembaca dengan melakukan penelitian terhadap suatu 

masalah yang telah di tetapkan. Tujuan dalam penelitian ini mengacu pada isi 

dan rumusan masalah Penelitian harus memliki tujuan yang jelas sehingga dapat 

memberikan arah yang tepat dalam pelaksaan penelitian tersebut. 

adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk memberikan gambaran kemiskinan, PDRB, dan upah minimum  

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kab/kota Provinsi Jawa Timur 

tahun 2011-2016 

2. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, PDRB, dan upah minimum 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kab/kota Provinsi Jawa Timur 

tahun 2011-2016 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan yang efektif dalam pertimbangan pengambilan keputusan 

untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini semoga menjadi referensi 

yang lebih luas di bidang ilmu ekonomi pembangunan dan bahan acuan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 


