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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan

pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan

semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan

antarsektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain

menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus

atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat

pengangguran (Todaro, 2000). Oleh sebab itu, prioritas pembangunan adalah

menghapuskan kemiskinan.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi

kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan

antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan

tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Secara umum kemiskinan

didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak

mampu memenuhi hak hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi yang sangat luas ini

menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensional,
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sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan

pendekatan pengukuran yang dipakai. (BPS & World Bank)

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara

berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan

walaupun tidak sebesar Negara berkembang. Persoalannya sama namun

dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian

terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang

persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir

mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat

miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari

penduduknya. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang

bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan

pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan

pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan

pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena

akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial maupun politik

di masa yang akan datang. (Booth dan Sundrum;1987 dalam Anggereny

Rumahorbo 2014)

Secara administratif, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu

provinsi yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota atau 38 Kabupaten/Kota

dimana pulau Jawa masih menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar,

dengan jumlah sekitar 15,55 juta orang. Salah satunya Provinsi Jawa timur

sendiri masih terbilang tinggi untuk angka pengentasan kemiskinannya dalam
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hal ini pemerintah harus terus bergerak dalam mengentaskan permasalahan

kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ada di

Indonesia. Jawa Timur khususnya yang juga tidak lepas dari masalah

kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak

sanggup untuk memenuhi kebutuhanya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan

lingkungannya sehingga seseorang tersebut mengalami kesengsaraan dalam

hidupnya. Variabel kemiskinan sangat beragam, antara lain rendahnya tingkat

pendidikan, dan banyaknya masyarakat.

Tabel 1.1

Kondisi Kemiskinan Jawa Timur-Nasional tahun 2011-2014

Kondisi kemiskinan Jawa Timur-Nasional (Persen)
Provinsi 2011 2012 2013 2014
DKI Jakarta 3,75 3,7 3,72 4,09
Jawa Barat 10,65 9,89 9,61 9,18
Jawa Tengah 15,76 14,98 14,44 13,58
DIY 16,08 15,88 15,03 14,55
Jawa Timur 13,85 13,08 12,73 12,28
Banten 6,32 5,71 5,89 5,51
Nasional 12,36 11,66 11,46 10,96

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan di Jawa

Timur masih terbilang mempunyai suatu keadaan kemiskinan yang cukup

besar yaitu 12,28 persen dengan peringkat kedua dari Jawa tengah 13,58

persen dan peringkat ketiga Jawa Barat yaitu 9,18 persen dari keadaan

tersebut bahwa dengan keadaan kemiskinan Jawa Timur yang masih menjadi

salah satu provinsi paling besar angka pengentasan kemiskinannya. Angka
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pengentasan kemiskinan di Jawa Timur sendiri masih belum merata. Karena

ada sebagian daerah yang angka kemiskinannya tinggal 4-6 persen. Namun

masih ada daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi daerah dengan

angka kemiskinan tinggi meliputi empat kabupaten di pulau madura antara

24-26,7 persen disusul daerah lain seperti Kabupaten Situbondo dan

Probolinggo.

Gambar 1.1: Persentase penduduk Miskin terhadap jumlah

penduduk Jawa Timur-Nasional Tahun 2011-2014

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015

Dari grafik persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk

Jawa Timur-Nasional tahun 2011 yaitu 13,85 persen, kemudian turun pada

tahun 2012 menjadi 13,08 persen, pada tahun 2013 kembali mengalami

penurunan menjadi 12,73 persen selanjutnya menurun kembali menjadi 12,28

persen dan perbandingan dari Nasional persentasenya dari tahun ke tahun

juga sama saling mengalami penurunan akan tetapi dari perbandingan

persentase penduduk miskin antara jawa timur sampai nasional bahwa sudah
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bisa dikatakan provinsi Jawa Timur penduduk miskinnya masih terbilang

besar dalam pengentasan kemiskinananya.

Dalam pembangunan ekonomi ada juga saat-saat kegagalan

pemerintah membangun ekonomi, kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas

kemiskinan cenderung disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam

mengelolah laju pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam

mengatur sistem pemberian upah padahal upah adalah sumber penghasilan,

bila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga turun atau

tetap dan itu juga pasti mempengaruhi tingkat kemiskinan. Para pekerja

menjadi salah satu pendorong gagalnya pertumbuhan ekonomi meretas

kemiskinan. Pekerja di Indonesia mengalami apa yang disebut “upah besi”,

dimana para pekerja diberikan upah sesuai dengan kontrak kerja yang telah

diputuskan bersama antara pengusaha dan pekerja (buruh).

Upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah

meskipun secara nominal angkanya mungkin cukup tinggi. Penetapan upah

minimum yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak sadar telah membuat

para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari (primer) yang semakin hari mengalami fluktuasi harga (inflasi).

Dampak dari upah besi juga berdampak pada penjatahan pekerjaan oleh

pengusaha. Ini dikemukakan oleh Brown (1998).

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari

permasalahan kemiskinan, biasanya terjadi pada negara miskin dan

berkembang. Menurut Arsyad (1997), banyak negara sedang berkembang
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yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an

mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit

manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Di negara-negara

miskin yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus

distribusi pendapatan. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi

yang tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya

kemiskinan absolut di Negara Sedang Berkembang (NSB). Dengan kata lain,

pertumbuhan GNP (Gross National Product) per kapita yang cepat tidak

secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahkan,

pertumbuhan GNP per kapita di beberapa negara yang sedang berkembang

(seperti India, Pakistan, Kenya) telah menimbulkan penurunan absolut dalam

tingkat hidup penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dilakukan menjadi

salah satu motivasi yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian

kembali dengan judul “Pengaruh upah minimum dan distribusi

pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di

provinsi Jawa Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan

masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini antara lain :

1. Seberapa besar Upah Minimum, Distribusi Pendapatan dan jumlah

penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?
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2. Apakah Upah Minimum dan Distribusi Pendapatan berpengaruh terhadap

jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?

3. Bagaimana analisis (SIG) Sistem Informasi Geografis (Interval) ?

C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan peneliti membatasi masalah dalam ruang lingkup

pada hal-hal yang mengenai pengaruh upah minimum dan distribusi

pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di provinsi

Jawa Timur sebagai berikut:

Variabel Upah Minimum merupakan upah minimum regional yang

ditetapkan oleh setiap pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa timur dan

Variabel Distribusi Pendapatan dalam hal ini di ukur dengan melihat Indeks

Gini. Kemudian variabel kemiskinan merupakan kemiskinan yang bersifat

absolut dengan mengacu kepada garis kemiskinan menurut BPS Jawa Timur.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini

antara lain :

1. Untuk mengetahui seberapa besar Upah Minimum, Distribusi Pendapatan

dan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur.
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2. Untuk mengetahui apakah Upah Minimum dan Distribusi Pendapatan

berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur.

3. Untuk mengetahui pemetaan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa

Timur berdasarkan kelas interval.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur : hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan tentang perkembangan

kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

2. Bagi peneliti selanjutnya : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.


