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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan 

ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan 

yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara 

sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik 

Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Suatu 

ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi berkembang apabila tingkat 

kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. 

Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, 

semakin baik tingkat kesejahteraannya.  

 Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan 

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas 

lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan 

hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor 

primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataannlain arah dari pembangunan 

ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan 

tingkat pemerataan sebaik mungkin. 
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 (Williamson, 1965, dalam Hartono, 2008). Ketimpangan yang paling lazim 

dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan ,ada Ketimpangan 

pembangunan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif 

antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam 

hubungan antar daerah. 

 Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah 

kab/kota sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian 

masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap 

manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia 

sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Masalah 

kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi.  

 Kemiskinan dan ketimpangan wilayah layaknya satu unsur yang tak dapat di 

pisahkan. salah satu pengetasan kemiskinan disuatu daerah adalah dengan 

menghilangkan ketimpangan antarwilayah yang terjadi, karena ketimpangan 

tersebutlah yang pada akhirnya mendorong terciptanya kemiskinan. 

Menurut Siregar (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah 

bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, 

pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di 

golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu 

dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor 
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yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan peran 

pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi 

didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur. 

1GAMBAR 1.1 Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2011-2017 

  

 Sumber: BPS Sulawesi Selatan (diolah)2018. 

Pada sajian gambar 1.1 diatas menjukkan total Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2017 kurung waktu 7 tahun 

mengalami peningkatan dari total PDRB 185,713 milyar rupiah pada tahun 2011 

hingga 288,909  milyar rupiah pada tahun 2017 dengan total kenaikan PDRB sebesar 

103,197 dalam kurung tujuh tahun. 
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2GAMBAR 1.2 Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi  Selatan Tahun 20112017

 

 Sumber: BPS Sulawesi Selatan (diolah) 2018. 

Dan pada Gambar 1.2 diatas dijelaskan penduduk miskin Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2011-2017 penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2013 yaitu 

sebesar 863.2 ribu penduduk dan penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi 

Selatan terdapat pada tahun 2016 sebesar 797.7 ribu penduduk. 

Berdasarkan uraian gambar grafik PDRB dan Tingkat Kemiskinan diatas 

tersebut apakah dengat meingkatnya total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dapat 

menurunkan Ketimpangan Pembangunan dan Tingkat Kemiskinan secara signifikan, 

maka peneliti ini akan menganalisis: 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Terhadap 

Tingkat Kemiskinan Antar Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

835.5 

812.3 

863.2 

806.3 
797.7 

807.0 
813.1 

760.0

780.0

800.0

820.0

840.0

860.0

880.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Penduduk Miskin 



5 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa besarnya laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan 

tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah 

terhadap tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

 

C. Batasan masalah 

 Untuk mempermudah didalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti 

hanya memibatasi pada pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan tingkat kemiskinan 

yang terjadi pada 24 kabupaten  Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2017. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan 

ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 

wilayah terhadap tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, ketimpangan wilayah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi 

Sulawesi Selatan. 

b. Sebagai bahan informasi, refrensi dan literature tentang kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk 

mengurangi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawa san terhadap 

permasalahan ekonomi lingkungan sekitar. 


