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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Kuncoro (1997:103), kemiskinan diartikan sebagai 

ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Menurut Mardiana, 

dkk (2017), Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadinya 

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya antara 

lain seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, maupun tempat tinggal. 

Permasalahan kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur 

menjadi masalah yang cukup besar bagi pemerintah. Permasalahan kemiskinan 

menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah terutama pemerintah daerah yang lebih memahami potensi yang dimiliki 

daerah sekaligus kualitas manusianya dalam menunjang perekonomian untuk 

pengentasan kemiskinan.  

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup besar, banyak faktor yang 

mempengaruhi dan saling berkaitan. Terdapat Garis kemiskinan (poverty line) 

yang digunakan untuk mengukuran kemiskinan, dimana dijadikan sebagai batas 

ketidakmampuan seseorang dalam memperoleh suatu pendapatan di atas garis 

kemiskinan yang telah ditentukan. Berdasarkan ukuran garis kemiskinan 

berdasarkan pada kebutuhan konsumsi dasar minimum yaitu baik pangan, 

sandang maupun tempat tinggal. 
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Provinsi Jawa Timur memiliki ketentuan dengan garis kemiskinan, dimana 

garis kemiskinan tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai 

dengan kondisi tahun tersebut, pada tahun 2011 garis kemiskinan Provinsi Jawa 

Timur sebesar Rp 243.783 per kapita per bulan. Pada tahun 2017 besar garis 

kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar  Rp 342.092 per kapita per bulan. 

Sehingga apabila terdapat penduduk yang memeliki pengeluaran perkapita dalam 

satu bulan berada dibawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut dikatakan 

miskin. 

Menurut Sanggelarong, dkk (2015), di Provinsi Jawa Timur jumlah 

penduduk miskin masih tergolong tinggi dibandingkan Provinsi lain di pulau 

jawa. Selain itu terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan 

diantaranya faktor ekonomi dan non ekonomi. Untuk faktor ekonomi yaitu faktor 

yang berasal dari ekonomi daerah itu sendiri sedangkan faktor non konomi antara 

lain yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini pendidikan merupakan suatu 

yang wajib dalam menentukan kehidupan yang layak, sedangkan kesehatan 

merupakan fokus utama dalam  menentukan kesejahteraan masyarakat.  

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk miskin di Enam Provinsi di  

Pulau Jawa Tahun 2013-2017. 

Provinsi 
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jawa Timur 4.865.820 4.748.420 4.775.970 4.703.300 4.617.000 

Jawa Tengah 4.704.870 4.561.820 4.505.780 4.493.750 4.197.490 

Jawa Barat 4.382.650 4.238.960 4.485.650 4.168.110 3.774.410 

Banten 682.710 649.190 690.670 657.740 699.830 

D.I.Yogyakarta 535.180 532.590 485.560 488.830 466.330 

D.K.I. Jakarta 375.700 412.790 368.670 385.840 393.130 

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia Tahun 2018 
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Dari data tabel 1.1. di atas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk miskin 

di enam provinsi di pulau jawa dalam lima tahun terakhir yaitu 2013-2017, jumlah 

penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebesar 4.617.000 ribu jiwa, di 

urutan kedua di tempati oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan jumlah 

penduduk 

miskin sebesar 4.197.490 ribu jiwa, di urutan ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa 

Barat dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3.774.410 ribu jiwa, di urutan ke 

empat ditempati oleh Provinsi Banten dengan jumlah penduduk miskin sebesar 

699.830 ribu jiwa, selanjutnya di urutan ke lima ditempati oleh Provinsi D.I. 

Yogyakarta dengan jumlah penduduk miskin sebesar 466.330 ribu jiwa, dan yang 

terakhir ditempati oleh Provinsi D.K.I. Jakarta dengan jumlah penduduk miskin 

sebesar 393.130 ribu jiwa. 

Di Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun 

cenderung mengalami fluktuatif, Berikut adalah jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada grafik di bawah : 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 
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Dari gambar 1.1. di atas dapat diketahui bahwa pada data jumlah penduduk 

miskin pada lima tahun terakhir di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pada 

tahun 2013-2017 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 

3.541.770 ribu jiwa sedangkan ditahun terahir yaitu 2017 mengalami penurunan 

sebesar 3.400.050 ribu jiwa. 

Dalam hal ini perlu adanya kebijakan pemerintah dalam menangani masalah 

kemiskinan. Kebijakan tersebut berupa pengeluaran pemerintah berupa anggaran 

yang diberikan kepada masyarakat untuk membiayai pelayanan publik pada sektor 

pendidikan dan kesehatan. Serta dengan adanya penetapan upah minimum 

kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya 

pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan tersebut bertujuan agar 

tercapainya peningkatan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. 

Menurut Suparmoko (2000:185), upah minimum adalah suatu upah minimal 

yang dapat diterima oleh seseorang atau masyarakat. Upah minimum bagi daerah 

disebut dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dimana dalam penerapan 

upah antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Dengan demikian 

adanya penentuan upah mampu mempengaruhi pendapatan masyarakat yang 

rendah sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.  

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas 

mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor 

Kesehatan dan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017”. 
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B. Perumusan Masalah 

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu inti dari perekonomian 

masyarakat. Kemiskinan terjadi karena adanya beberapa faktor baik berupa 

pendidikan maupun kesehatan. Dalam hal ini melalui pembiayaan anggaran dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi jumlah 

penduduk miskin serta adanya penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 

diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kemiskinan 

di Provinsi Jawa Timur pernah mengalami penurunan, akan tetapi apabila tidak 

diimbangi dengan perbaikan pembangunan baik daerah maupun manusianya maka 

akan berpotensi besar untuk kembali miskin. Sehingga permasalahan kemiskinan 

sampai saat ini masih menjadi suatu masalah yang di hadapi oleh pemerintah 

daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan 

masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:  

 “Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, 

Sektor Kesehatan, dan upah minimum kabuaten/kota (UMK) terhadap 

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?” 

C. Batasan Masalah 

Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa pada tahun 2013-2017 jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuatif. Akan tetapi tahun 

2016-2017 mengalami penurunan yang masih stabil sehingga kemungkinan untuk 

kembali miskin lagi masih besar. Di Provinsi Jawa Timur dari beberapa 

Kabupaten/Kota masih tercatat sebagai wilayah yang mempunyai jumlah 

penduduk miskin yang tergolong tinggi. Mengingat faktor-faktor yang 
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mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur bermacam-

macam, maka peneliti hanya membatasi tiga faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, yaitu pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan, sektor kesehatan, dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor

pendidikan, sektor kesehatan, dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 

terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2008-2017. 

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat

digunakan sebagai sumber informasi tambahan berupa pengaruh 

pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan maupun sektor 

kesehatan serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap 

jumlah penduduk miskin, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pengentasan 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, dari hasil penelitian ini diharapkan

mampu memberikan pengetahuan baru sekaligus sebagai bahan 

referensi dalam pembuatan penelitian selanjutnya terkait 

permasalahan kemiskinan. 


