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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

 

Permasalahan di Indonesia yang belum dapat diatasi yaitu tingginya 

kemiskinan. Cerminan suatu negara atau daerah yang dapat menggambarkan 

kondisi kesejahteraan penduduknya dapat dilihat dari kondisi kemiskinan yang 

ada di negara atau dearah tersebut. Indonesia merupakan negara berkembang, dan 

masalah kemiskinan masih menjadi perhatian. Kemiskinan menjadi masalah 

utama bagi pembangunan ekonomi, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan serta pertumbuhan ekonomi disemua sektor. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan dan saling berkaitan.  

Garis kemiskinan (poverty line) digunakan sebagai ukuran kemiskinan, 

dimana sebagai batas ketidakmampuan seseorang dalam memperoleh pendapatan 

di atas garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Ukuran garis kemiskinan 

berdasarkan pada kebutuhan konsumsi minimum yaitu baik pangan, sandang, 

maupun tempat tinggal. Indonesia memiliki ketetapan dalam garis kemiskinan, 

yang mana garis kemiskinan tersebut selalu mengalami peningkatan setiap 

tahunnya sesuai dengan kondisi tahun tersebut.  

Pada tahun 2013 garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp 275.779. Pada tahun 

2017 besar garis kemiskinan Indonesia adalah Rp 387.220. Garis kemiskinan 

Indonesia mengalami peningkatan 3,27 persen setiap bulannya. Apabila terdapat 

penduduk yang memeliki pengeluaran perkapita dalam satu bulan berada dibawah 

garis kemiskinan, maka penduduk tersebut dikatakan miskin. 
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Kemiskinan tersebut memiliki dampak negatif yakni, banyak masalah-

masalah sosial yang akan timbul. Selain itu kemiskinan juga bisa berdampak pada 

pembangunan ekonomi suatu negara. Tingginya angka kemiskinan menyebabkan 

anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi menjadi besar, 

sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Saat 

ini pembangunan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik dalam 

pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi meningkat namun angka kemiskinan justru masih tinggi. Hal tersebut 

dapat dilihat dari gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, 2017 

Gambar 1.1 Presentase Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan 

IPM Indonesia Tahun 2013 – 2017 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2013-2017 tingkat 

kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan pada tahun 2013 

tingkat kemiskinan sebesar 11,47 persen, dan kembali mengalami peningkatan 

pada tahun 2015 sebesar 11,3 persen dan terus mengalami penurunan hingga 

10,12 persen pada tahun 2017. Namun jika dilihat dari kemiskinan tiap provinsi di 

Indonesia masih ada beberapa provinsi yang justru mengalami peningkatan 

kemiskinan. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka ratio gini antar provinsi di 
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Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki trend pertumbuhan 

ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2013-2017 rata-rata 

pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 sampai 5,5 persen hal tersebut terlihat cukup 

dinamis. 

Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia semakin 

membaik. Namun secara empiris pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 

dianggap semu, karena dilihat dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia 

masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada dasarnya pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dapat mendorong pengentasan kemiskinan. Sebab ketika 

perekonomian disuatu negara mengalami perkembangan, terdapat lebih banyak 

pendapatan untuk dibelanjakan, serta didistribusikan secara merata dan baik 

kepada seluruh penduduk maka hal tersebut dapat mengurangi kemiskinan, karena 

masyarakat dinegara tersebut akan lebih sejahtera. 

Modal manusia yang berkualitas tentunya sangat diperlukan oleh pemerintah 

sebagai salah satu modal dasar pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dan 

berkelanjutan. Kemiskinan seseorang dapat dilihat dari kurangnya kesejahteraan 

yang dimilikioorang tersebut. Kesejahteraanmmasyarakatkdapat dilihat dari 

peningkatan IndeksPPembangunanPManusia (IPM) pada setiap tahunnya.  

Pada tahun 2013 IPM hanya sebesar 68,31 persen kemudian mengalami 

peningkatan hingga 70,81 persen di tahun 2017. Indonesia memiliki predikat 

“tinggi” untuk indeks pembangunan manusia pada tahun 2017. Hal tersebut 

disebakan oleh angka IPM Indonesia di tahun 2017 lebih besar (>) dari enam 

puluh (60), sehingga masuk pada kriteria “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
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tinggi”. Tetapi dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi hal tersebut 

tidak diikuti oleh penurunan kemiskinan.  

Hal tersebut disebabkan karena meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi 

kenaikannya lamban dan penyebaran perekonomian masih belum merata. 

Sedangkan di Indonesia jumlah penduduk terus meningkat dengan cepat sehingga 

dapat mendorong pengurasan sumber daya dan kekurangan tabungan yang 

kemudian dapat memunculkan kemiskinan, keterbelakangan, dan kelaparan. 

Meskipun indeks pembangunan manusia tinggi tetapi jumlah penduduk terus 

meningkat, sedangkan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan masih tetap, maka 

akan menyebabkan angka pengangguran meningkat dan tidak memperoleh 

penghasilan yang diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Maka jika kebutuhan hidup masyarakat itu terpenuhi dan berada di atas 

garis kemiskinan, maka tidak akan dikatakan miskin.  

Dilihat dari gambar 1.1 maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong peningkatan indeks 

pembangunan manusia di Indonesia. Namun dengan adanya kemajuan dalam hal 

tersebut masih belum dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat 

Indonesia dan kesenjangan yang tinggi memberikan dampak pada masyarakat. 

Masalah ini banyak dialami oleh negara berkembang, karena tidak mampu 

mengelola pendapatan daerah secara merata, sehingga kemiskinan masih berada 

di presentase yang tinggi. Pada dasarnya dengan adanya peningkatan pada 

pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan. 
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Selain diakibatkan oleh kesenjangan jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi tetapi kemiskinan hanya mengalami sedikit penurunan bisa juga 

disebabkan karena suatu perusahaan melakukan banyak proses produksi sehingga 

PDRB meningkat, namun lebih banyak menggunakan padat modal daripada 

menggunakan padat karya. Sehingga semakin sempit lapangan pekerjaan, yang 

menyebabkan tingginya angka pengangguran dan berdampak pada kemiskinan.  

Terdapat faktor lain yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan, yaitu 

tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Pada dasarnya belum terdapat hal yang 

mendukung pernyataan bahwa korupsi akan mendorong kemiskinan, sebab 

terdapat peran pertumbuhan ekonomi dalam tindak korupsi. Maka korupsi 

dianggap tidak berpengaruh secara langsung dalam peningkatan kemiskinan.  

Tingginya korupsi di suatu negara akan menyebabkan high cost economy, 

dimana hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui investasi 

baik dalam bentuk modal kapital maupun modal manusia. Korupsi di negara 

berkembang disebabkan oleh lemahnya investasi dalam bentuk modal kapital dan 

modal manusia, sehingga kurang dalam penanganan akses ke lembaga keuangan 

yang akan mendorong terjadinya kemiskinan (Deininger, 2000 dan Waluyo, 

2004). 

Korupsi menjadi fenomena dan juga masalah besar yang terjadi di negara-

negara yang mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat. Oleh karena itu 

faktor ekonomi dianggap penyebab utama terjadinya korupsi. Adanya korupsi 

menyebabkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk proses pembangunan 

yang mendorong penurunan kemiskinan seperti bidang pendidikan, pelayanan 
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kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan ketersediaan lapangan pekerjaan 

menguap ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini gambar 

tindak pidana perkara korupsi di Indonesia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, 2017 

Gambar 1.2 Tindak Pidana Perkara Korupsi  Indonesia 

 Tahun 2013 – 2017 

Dari Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 di Indonesia terjadi 

tindak korupsi terbanyak yaitu sebesar 1806 kasus. Sedangkan di tahun 2017 

mulai mengalami banyak penurunan yaitu 518 kasus. Tata kelola pemerintahan 

dalam penyaluran dana APBD yang kurang baik menjadi salah satu penyebab 

kemiskinan di Indonesia.  

Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah terhadap 

APBD, bisa memperlambat program pemerintah dalam hal mengurangi angka 

kemiskinan. Dana yang seharusnya disediakan dan digunakan untuk 

mengentaskan kemiskinan, menjadi tidak tepat sasaran. Bisa saja dana tersebut 

masuk ke kantong pribadi para pejabat. Melemahnya anggaran suatu negara  akan  

berdampak  pada kurangnya kemampuan suau negara dalam  mereduksi korupsi, 

yang menyebabkan kemiskinan semiakin memburuk (Maria Hartiningsih, 2011). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah 

pertumbuhan ekonomi, IPM, dan korupsi berdampak terhadap kemiskinan di 

Indonesia tahun 2013-2017? Bagaimana keadaan kemiskinan, pertumbuhan 

ekonomi, IPM, dan korupsi di provinsi – provinsi Indonesia tahun 2013-2017? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat banyak faktor penyebab kemiskinan, agar penelitian ini tidak 

meluas dan lebih terarah maka peneliti hanya menganalisis pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, IPM, dan korupsi terhadap kemiskinan di provinsi - 

provinsi Indonesia pada tahun 2013-2017.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bertujuan untuk mengetahui dan 

menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan korupsi terhadap 

kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2017. Serta mengetahui keadaan 

pertumbuhan ekonomi, IPM, dan korupsi di provinsi – provinsi Indonesia tahun 

2013-2017. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk memberikan 

pengetahuan baru,  sebagai informasi ilmiah dan bahan referensi dalam 

pembuatan penelitian selanjutnya mengenai kemiskinan, serta dapat digunakan 

sebagai sarana bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam 

pengentasan kemiskinan di Indonesia. 


