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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan nasional memiliki tujuan yang salah satunya untuk 

memperbaiki kinerja diperekonomian yang diharapkan mampu menciptakan 

lapangan kerja dan mengurangi pengangguran masyarakat hal ini dimaksudkan 

untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan merupakan proses dimana 

menuju kearah yang lebih baik dengan maksud untuk mencapai agar tercapainya 

sebuah tujuan masyarakat untuk maju dan sejahtera. Pembangunan nasional 

disini mempunyai sasaran mengurangi tingkat kemiskinan. Penduduk miskin 

adalah penyakit diekonomi yang perlu adanya penanganan yang serius atau 

paling tidak dapat berkurang. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang 

harus segera diberantas untuk segera diselesaikan. (Prastyo 2010) Didalam 

kontitusi Indonesia UUD’45 mengatakan bahwa “Hidup layak merupakan hak 

asasi manusia” hal tersebut berarti menikmati kehidupan yang layak dan 

terbebas dari kemiskinan adalah hak asasi setiap warga negara.  

  Istilah kemiskinan yang sering didengar kini tidak lagi asing untuk 

diperbincangkan dan diperdebatkan. Kemiskinan ialah permasalahan yang 

komplek dan sifatnya multidimensional, jadi upaya untuk menyelesaikan harus 

dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh dengan mencakup berbagai 

aspek kehidupan di masyarakat. (M. Natsir, dkk 2008) Kemiskinan ialah suatu 

keadaan yang sering terjadi dalam kehidupan. Melihat kondisi kemiskinan 

disuatu Negara secara tidak langsung merupakan salah satu faktor sebagai 

mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.(Suliswanto 2010) Jadi, jika 

BAB I 

PENDAHULUAN 



2 
 

 
 

 suatu jumlah tingkat kemiskinan di suatu negara berkurang maka dapat 

disimpulkan tingkat kesejahteraan disuatu negara tersebut meningkat, begitu 

juga sebaliknya jika suatu jumlah tingkat kemiskinan disuatu negara bertambah 

maka tingkat kesejahteraannya menurun. 

 World Bank(2004), mengungkapkan penyebab kemiskinan salah satunya 

adalah kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan 

dasar seperti sandang, pangan, papan, tingkat pendidikan dan kesehatan yang 

dapat diterima masyarakat. Selain itu keterbatasan lapangan kerja dapat 

dikaitkan dengan kemiskinan dan yang dikatakan miskin adalah mereka yang 

tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran faktor yang dapat dikaitkan adalah 

kesehatan dan tingkat pendidikan yang kurang memadai. Untuk mengatasi 

kemiskinan tidak dapat terlepas dari masalah didalam pendidikan, 

pengangguran, kesehatan dan masalah-masalah lain yang terkait dengan masalah 

kemiskinan. Hal ini berarti kemiskinan harus diberantas dari akar-

akarnya.(Widiastuti and Woyanti 2010) Faktor-faktor yang menyebabkan 

kemiskinan di Indonesia meningkat antar lain yang pertama adalah jumlah 

penduduk yang selalu meningkat tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan 

jumlah tenaga kerja, yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah penduduk 

kemudian diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja juga. Yang kedua 

adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan lowongan 

pekerjaan yang tersedia, kedua permasalahan tersebut jika tidak segera teratasi 

akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Meningkatnya jumlah 
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pegangguran akan menjadi salah satu indikator buruknya perekonomian 

Indonesia. 

 Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, masalah 

kemiskinan adalah masalah yang mendasar dan klasik. Perhitungan tentang 

tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin telah dilakukan oleh ahli 

ekonomi dan sosial budaya.(Mulyanto 1985) Hal seperti ini pemerintah 

diharapkan dapat mengatasi problematika yang sedang dialami oleh 

masyarakat Indonesia. Masyarakat mengharapkan pemerintah dapat 

meringankan sedikit beban yang dialaminya dengan adanya program 

pengentasan kemiskinan. 

 Untuk mewujudkan keinginan Negara, pemerintah akan menciptakan 

program pembangunan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam 

program pembangunan ini pemerintah akan menjalankan 2 program yaitu 

penekanan terhadap angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan. 

Pemerintah disini mempunyai kewajiban untuk mengentaskan masalah 

kemiskinan yang ada di Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia berada 

ditangan pemerintah. (Sumardi, 1985) Pemerintah Indonesia disini bisa 

dikatakan sudah lebih baik karena Indonesia tidak menduduki peringkat 

tertinggi dalam persentase kemiskinannya, tetapi kesejahteraan di Indonesia 

tidak merata , disini yang tergolong provinsi dengan presentase kemiskinan 

tertinggi di Indonesia adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Maluku, Gorontalo, Aceh dan Bengkulu Provinsi tersebut adalah 7 provinsi 
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tertinggi tingkat kemiskinananya di Indonesia selama 5 tahun dari 2013-2017. 

Hal tersebut yang menyebabkan peneliti mengambil sampel 7 provinsi tersebut  

 Dampak negatif yang ditimbulkan dari kemiskinan ialah beragam, salah 

satunya kemiskinan akan mempengaruhi didalam pembangunan ekonomi 

suatu Negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi akan menimbulkan biaya yang 

dikeluarkan untuk pembangunan suatu Negara menjadi lebih banyak, maka 

dari itu kemiskinan secara tidak langsung merupakan penghambat 

pembangunan ekonomi. Terhambatnya pembangunan ekonomi ini yang 

menyebabkan kesejahteraan masyarakat diIndonesia tidak merata. Pemerintah 

terlalu fokus memperbaiki yang telah ada melainkan bukan  membangun yang 

belum ada, asumsi ini bermaksud bahwa suatu pembangunan ekonomi harus 

disama ratakan. Pemerintah seharusnya lebih fokus terhadap provinsi-provinsi 

yang belum tersentuh dengan pembangunan ekonomi bukan melakukan 

pembaharuan terhadap pembangunan ekonomi. 

 Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Indonesia 

setiap tahunnya mengalami penurunan terlihat bahwa tahun 2013 sebesar 

11,37%, tahun 2014 sebesar 11,25%, tahun 2015 sebesar 11,22%, tahun 2016 

sebesar 10.86% dan tahun 2017 sebesar 10,64%. Dengan urutan provinsi 

tertinggi presentase kemiskinannya dari 2013-2018 adalah Papua, Papua Barat, 

Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh dan Bengkulu. Dan 

selanjutnya dapat melihat ibukota Jakarta , Jakarta memang menjadi pusat 

terbesar dan terpadat penduduk tetapi di jakarta menjadi pilihan untuk 

transmigrasi para pencari pekerjaan karena gedung-gedung besar, proyek dan 
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lain-lainnya menjanjikan ladang pekerjaan bagi para pencari pekerjaan yang 

besasar dari berbagai pelosok penjuru. UMR tinggi yang ditawarkan 

menjadikan para pencari kerja rela bertransmigrasi di Ibukota ini. Dengan hal 

ini diharapkan untuk pemerintah menjadikan provinsi yang lain juga agar dapat 

memiliki UMR yang tinggi bukan hanya DKI Jakarta saja yang menjadi 

incaran para pencari kerja. 

Tabel 1.1 Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2017 (dalam persen) 

       Sumber: BPS,2017 

B. Rumusan Masalah 

 Tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. Hal tersebut ada dalam UUD 1994 pada pasal 27 ayat (2). Artinya dengan  

adanya sumber kekayaan yang melimpah, pemerintah seharusnya memiliki 

tanggung jawab dengan masalah kesejahteraan dan kemakmuran pada warga, 

salah satunya adalah kemiskinan yang dialami oleh tiap-tiap warga dinegaranya. 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak termasuk dalam kategori 25 negara 

termiskin di dunia, meskipun begitu pemerintah diharapkan dapat segera 

menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di 

Indonesia untuk mengetahui faktor-faktor yang diperlukan untuk mengatasi 
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kemiskinan. Meskipun pemerintah Indonesia telah membuat dan menjalankan 

program untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia tetapi angka 

kemiskinan di Indonesia belum dapat terealisari sebesar 1 digit jumlah 

penduduk miskin saja. Besarnya angka jumlah penduduk miskin dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu jumlah penduduk dan jumlah tenaga 

kerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana perkembangan penduduk miskin di Indonesia ? 

2. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk dan jumlah jumlah tenaga 

kerja terhadap penduduk miskin di Indonesia ? 

C. Batasan Masalah  

 Batasan masalah digunakan untuk penelitian lebih terarah dan tidak 

terjadi penyimpangan maupun pelebaran dari pokok permasalahan. Dari rumusan 

masalah masalah sebelumnya maka diambil batasan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja terhadap jumlah 

penduduk miskin di Indonesia (Provinsi Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, 

Aceh dan Bengkulu) pada tahun 2013-2017. Hal ini dikarenakan data Provinsi 

Papua tidak lengkap sehingga peneliti tidak menggunakan Provinsi Papua. 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mendiskripsikan gambaran dan perkembangan penduduk miskin di 

Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja terhadap 

penduduk miskin di Indonesia. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan semoga dapat memberikan sebuah pengetahuan 

baru tentang informasi yang berguna dan bertujuan untuk mengetahui faktor 

yang dapat mempengaruhi penduduk miskin kemudian dapat mengatasi 

masalah kemiskinan yang ada. Selanjutnya dalam penelitian diharapkan dapat 

menambah khasanah bagi ilmu ekonomi yang khususnya ekonomi 

pembangunan. Dan juga menjadi sarana bahan pertimbangab dalam pengambil 

kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. 


