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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu Negara dapat dikatakan sejahtera apabila masyarakat di Negara 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.Bisa juga 

dapat diartikan salah satunya dengan tingkat kemiskinan.Indonesia 

sangatlah menyadari bagaimana pentingnya memperhatikan mengenai 

masalah kemiskinan dan berupaya untuk menekan segala cara dalam agenda 

pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Bahkan dalam 

perencenaan pembangunan lebih menekankan pada dimensi ekonomi yang 

berorientasi pada pertumbuhan. (Sukesi, 2015) 

Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga bukan hanya sekedar 

memberantas kemiskinan tetapi juga harus bisa mengangkat harkat dan 

martabat manusia yang semuanya berjalan searah menuju sebuah tujuan 

yakni terciptanya kesejahteraan. (Iskandar Putong. 2015). 

Kesejahteraan mempunyai hubungan yang negative terhadap tingkat 

kemiskinan.Jika semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi 

tingkat kesejahteraan penduduknya. 

Salah satu penyebab permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk 

yang tinggi. Menurut Malthus, jumlah penduduk yang terus-menerus 

mengalami kenaikan merupakan unsur penunjang tambahan permintaan, 

namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi sangat 

dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan
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ekonomi. Permasalahan kemiskinan sangat berkaitan dengan jumlah 

penduduk yang tinggi.Karena keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak 

mampu menampung angkatan kerja yang tercipta, sehingga terciptalah 

pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. 

Pengangguran adalah masalah ekonomi yang mempengaruhi manusia 

secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Pengangguran 

juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan karena pengangguran 

dapat mengakibatkan kesejahteraan seseorang akan menurun, sehingga 

apabila kesejahteraan masyarakat menurun, maka nantinya akan menekan 

angka kemiskinan masyarakat itu pula. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.16 Tahun 

2016 Provinsi jawa timur secara administrative merupakan provinsi yang 

mempunyai 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. 

Yang terbagi menjadi 5 badan koordinasi wilayah (Bakorwil), salah satunya 

yaitu Bakorwil IV  berkedudukan di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari 

kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dengan adanya 

pembagian koordinasi wilayah di jawa timur ini, maka dapat diidentifikasi 

bahwa permasalahan kemiskinan di jawa timur tertinggi terdapat di 

Bakorwil IV jawa timur. 

Bakorwil IV merupakan salah satu daerah di provinsi jawa timur yang 

wajib mendapatkan perhatian khusus untuk wilayah kordinasi ini.Wilayah 

yang dinilai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sangat terbelakang, 

apabila ada upaya pembentukan Bakorwil diharapkan keterbelakangan ini 
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mampu diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.Salah satunya adalah 

keterbelakangan kondisi social yakni kemiskinan di empat wilayah 

Madura.Selain masalah kemiskinan, permasalahan jumlah penduduk dan 

pengangguran juga menjadi masalah yang cukup serius di Bakorwil IV. 

Karena dilihat dari perkembangan jumlah penduduk miskin di wilayah 

kordinasi IV ini, Rata-rata dari keempat kabupaten di Madura ini lebih 

tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya yang berada di Bakorwil 

lainnya.Meski pada tiap tahun mengalami penurunan, namun di Bakorwil 

IV ini tetap tergolong tinggi yakni : 

Pada Kab.Bangkalanjumlah penduduk miskin pada tahun 2015 

sebesar 227.100 ribu jiwa dan pengangguran pada tahun 2015 sebesar 

24.034 jiwa dari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 2015 sebesar 

928.024 jiwa. 

Sedangkan untuk Kab.Sampang jumlah penduduk miskin pada tahun 

2015sebesar 302.800 jiwa dan pengangguran tahun 2015 sebesar 919.548 

jiwadari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 2015 sebesar 81240 jiwa. 

Untuk Kab.Pamekasan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 

yakni sebesar 271.500 jiwa dan pengangguran terbuka pada tahun 2015 

sebesar 782.076 jiwa dari jumlah penduduk keseluruhan tahun 2015 sebesar 

16.407 jiwa. 

Jumlah penduduk miskin untuk Kab.Sumenep tahun 2015 

Kab.Sumenep mencapai 300.700 jiwa dan pengannguran terbuka tahun 
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2015 sebesar 14.437 jiwa dari jumlah penduduk keseluruhan tahun 2015 

sebesar 1.032.260 jiwa.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah 

yang bisa penulis ambil adalah : Bagaimana pengaruh dari jumlah penduduk 

dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di kab/kota Bakorwil IV 

Provinsi Jawa Timur? 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini sebagaiberikut : 

1. Penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terbuka 

terhadap kemiskinan di kab/kota Bakorwil IV Provinsi Jawa Timur ini 

menggunakan data jumlah penduduk, pengangguran terbuka dan jumlah 

penduduk miskin. 

2. Penelitian ini, penulis membatasi dengan mengambil variable pada tahun 

2002 – 2015. 

3. Pengolahan data ini menggunakan program aplikasi Eviews 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh tujuan 

dari penelitian ini.Maka tujuan dari penelitian ini adalah Dapat menganalisis 

pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan 

di kab/kota Bakorwil IV Provinsi Jawa Timur. 

 Sedangkan untuk hasil penelitian ini diharapkan agar mempunyai 

manfaat penelitian. Kegunaan penelitian diatas sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai ilmu

pengetahuan. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bahan bagi

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan

ilmu pengetahuan dan untuk memperoleh gambaran mengenai jumlah 

penduduk, tingkat pengangguran dan kemiskinan serta melihat 

pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable 

dependen dalam penelitian ini. 

b. Sebagai tambahan referensi bagi pemerintahan yang terkait agar

mendapat perhatian  lebih untuk mengatasi masalah kemiskinan. 




