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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan dalam

memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan 

pendidikan. Sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan tidak ada pendapatan yang 

diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masalah kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dapat membantu dalam mengentas kemiskinan, walaupun 

penurunannya secara perlahan. 

Kebijakan dan program dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan 

seringkali tidak sesuai dengan rancangan dikarenakan kendala dari faktor 

masyarakat yang ada. Pemerintah sadar apabila kemiskinan tidak segera diatasi 

akan menimbulkan berbagai masalah. Kemiskinan disebabkan oleh faktor alamiah 

dan buatan. Faktor alamiah terbentuk karena sumber daya alam yang sedikit 

berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, bencana alam, dan 

pengetahuan tentang teknologi masih rendah.  

Sedangkan faktor buatan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat 

dalam menguasai fasilitas ekonomi yang diberikan pemerintah. Keterbatasan 

ekonomi terus meningkat sehingga kemiskinan juga cenderung tinggi. Provinsi 

Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih 

tinggi. Kemiskinan yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup. Program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan oleh 
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pemerintah daerah bertujuan untuk mengangkat status warga yang masih dibawah 

garis kemiskinan supaya lebih sejahtera.  

Jawa Timur memiliki ketentuan dalam garis kemiskinan, dimana setiap 

tahunnya mengalami peningkatan yang sesuai dengan kondisi tahun tersebut, pada 

tahun 2017 garis kemiskinan Jawa Timur sebesar Rp 342.092. Pada tahun 2016 

garis kemiskinan Jawa Timur adalah Rp 321.761. Penduduk disebut miskin jika 

memiliki pengeluaran perkapita setiap satu bulan berada dibawah garis 

kemiskinan.  

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2013-2017 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin 

2013 4.893.010 12,73 % 

2014 4.748.420 12,28 % 

2015 4.775.970 12,34 % 

2016 4.638.530 12,05 % 

2017 4.617.006 11,77 % 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur,2018 

Jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 

4.893.010 dengan persentase kemiskinan sebesar 12,73 %. Jumlah penduduk 

miskin terendah di Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 4.617.006 dengan 

persentase kemiskinan sebesar 11,77%. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 

Jawa Timur diantaranya adalah pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan 

yang berkualitas sebagai acuan keberhasilan di masa mendatang dan invetasi 

jangka panjang yang mempengaruhi hasil pembangunan sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas masyarakat. 
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Setiap masyarakat harus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. 

Generasi yang berkualitas dapat meningkatkan pembangunan yang akan tercapai 

dengan baik. Ilmu, ketrampilan, maupun kreativitas tidak mudah  untuk 

didapatkan dan tidak dapat mengembangkan kemampuan dalam memasuki dunia 

kerja apabila tidak memiliki dasar pendidikan sehingga kemiskinan semakin 

meningkat. Adanya investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan mutu 

sumberdaya manusia.  

Seseorang yang menempuh pendidikan lebih tinggi akan mendapatkan 

pekerjaan yang pendapatannya lebih besar dibandingkan seseorang yang 

menempuh pendidikan yang lebih rendah. Dengan pendidikan yang layak, 

masyarakat yang miskin memiliki kesempatan keluar dari masalah kemiskinan. 

Semakin meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan seseorang maka 

produktivitas bekerjanya juga akan meningkat. Produktivitas dalam bekerja yang 

tinggi akan mencapai kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Sehingga 

apabila terdapat penduduk yang memeliki pengeluaran perkapita dalam satu bulan 

berada dibawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut dikatakan miskin. 

Pengangguran adalah salah satu masalah ketenagakerjaan yang 

menyebabkan kemiskinan. Menurut Sumarsono (2009:254), semakin besar 

kesempatan kerja dapat digambarkan dengan banyaknya penduduk yang bekerja 

dan mencari kerja. Menurut Hansen (1975) dalam Sumarsono (2009:254)  

penyebab terjadinya setengah pengangguran adalah kurangnya jam kerja, 

rendahnya pendapatan, dan ketidakcocokan antara pekerjaan dan ketrampilan. 

Semakin tinggi tingkat pengangguran akan mengurangi kesejahteraan masyarakat, 
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karena tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pendapatan yang diterima 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Semakin banyak orang yang menganggur semakin banyak juga 

perekonomian masyarakat ke arah kemiskinan. Pengangguran terjadi apabila 

tingkat pendidikan rendah, tidak dapat bersaing di dunia pekerjaan dan jumlah 

pencari kerja dengan lapangan pekerjaan tidak seimbang. Menurut Sumarsono 

(2009:260), akibat pengangguran untuk perseorangan maupun kelompok dapat 

menyebabkan tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, ketrampilan, dan muncul 

masalah dalam masyarakat.  

Penduduk berusia produktif banyak yang tidak seimbang dengan 

kesempatan kerja yang tersedia ketrampilan pencari pekerjaan kurang memenuhi 

kriteria, rendahnya pendidikan dan ketrampilan, dan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) juga sebagai penyebab terjadinya pengangguran. Jumlah pengangguran 

berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan, apabila jumlah pengangguran 

meningkat maka jumlah kemiskinan juga meningkat. Masyarakat yang belum 

bekerja didorong untuk memiliki pekerjaan agar dapat keluar dari kondisi miskin. 

Pengangguran yang semakin menurun mampu mengurangi kemiskinan. 

Tingginya partisipasi angkatan kerja wanita dalam bekerja akibat dari 

kemiskinan, faktor kesanggupan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan 

kaum laki-laki tidak selalu menjadi pencari nafkah di era milenial sehingga 

mendorong kaum wanita untuk mencari pekerjaan.  Ketergantungan kebutuhan 

hidup dari suami yang kurang mencukupi menjadi dorongan kaum wanita untuk 
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mencari nafkah. Faktor umum yang mendasari wanita dalam kegiatan ekonomi 

disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang layak semakin banyak. Selain itu 

meningkatnya lowongan pekerjaan yang pantas apabila dilakukan oleh kaum 

wanita sebagai faktor utama untuk mencari pekerjaan. 

 Melonjaknya angkatan kerja wanita dapat memabantu mengurangi 

kemiskinan. Semakin tinggi angkatan kerja wanita maka pendapatan rumah 

tangga dan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk keluarga semakin 

meningkat. Menurut Susanto (1995:25) dalam Sumarsono (2009:211), 

keikutsertaan wanita dalam pembangunan sangat dibutuhkan khususnya dalam 

pembangunan keluarga. Wanita memiliki dua peran yaitu memperuntukan diri 

terhadap rumah tangga dan berperan dalam pembangunan. Dorongan kerja bagi 

wanita bukan untuk mengisi waktu luang dan melanjutkan karier, tetapi untuk 

meningkatkan pendapatan dalam keluarganya. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Angkatan Kerja 

Wanita terhadap Tingkat Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Tahun 2008-2017”.  

B. Perumusan Masalah 

 Kemiskinan sebagai masalah yang kompleks di Provinsi Jawa Timur 

walaupun mengalami penurunan. Tetapi jika tidak diatasi dari faktor penyebabnya 

maka tingkat kemiskinan akan kembali tinggi. Beberapa faktor kemiskinan  yaitu 

pendidikan, pengangguran, dan angkatan kerja wanita. Berdasarkan penjelasan di 

latar belakang, sehingga peneliti  merumuskan masalah yang akan dibahas dalam 
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penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, tingkat 

pengangguran terbuka (TPT), dan angkatan kerja  wanita terhadap tingkat 

penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Timur? 

C. Batasan masalah  

Dari masalah di atas diketahui bahwa tingkat penduduk miskin Provinsi 

Jawa Timur pada tahun 2008-2017 mengalami penurunan. Kemiskinan di Provinsi 

Jawa Timur disebabkan oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat penduduk miskin, maka peneliti hanya membatasi tiga 

faktor ini hanya terbatas pada tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka 

(TPT), dan angkatan kerja wanita. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Agar mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengangguran 

terbuka (TPT), dan angkatan kerja wanita terhadap tingkat penduduk miskin 

kabupaten/kota di Jawa Timur.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian dapat digunakan 

untuk sumber informasi tambahan dalam tingkat pendidikan, 

tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan angkatan kerja wanita 

terhadap tingkat penduduk miskin sehingga dapat digunakan 

dalam mengambil kebijakan pengentasan tingkat penduduk 

miskin. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, dari hasil penelitian ini diharapkan 

mampu menambah pengetahun mengenai pengaruh tingkat 
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pendidikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan angkatan 

kerja wanita.  
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