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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia bagian negara asia yang jumlah penduduknya setiap

tahunnya mengalami kenaikan secara terus menerus yang disebut yaitu

Negara berkembang, namun banyak masalah yang dialami Negara Indonesia

berkembang ini dengan masalah jumlah penduduk miskin yang selalu

bertambah setiap tahunnya. Upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan

yaitu dengan cara melakukan perencanaan. Perencanaan adalah suatu peran

penting bagi proses pembangunan ekonomi di Indonesia yang bertujuan

sebagai tolak ukur suatu keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan

untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto,

mengurangi jumlah penduduk dan meningkatkan tingkat pendidikan di setiap

daerah.

Suatu pemerintahan Indonesia telah menyadari bahwa Indonesia

bahwa Indonesia harus mengalami perubahan untuk bertujuan menajdikan

suatu negara yang maju dan bisa bersaing dengan negara lain yang

menigkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif. Berbagai usaha

pemerintah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi

sehinggay pembagunan ekonomi di Indonesia mampu bersaing, dengan

adanya usaha tersebut pemerintah mengarahkan suatu kegiatan pembangunan

yang bertujuan untuk meingkatkatkan suatu pembangunan ekonomi

kedepannya utamanya wilayah yang jumlah penduduk miskinnya tiap
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tahunnya mengalami peningkatan seperti 10 Provinsi yaitu : jawa

timur, jawa tengah, jawa barat, sumatera utara, lampung, sumatera selatan,

NTT, Sulawesi selatan, aceh, NTB. Pembangunan di setiap wilayah terus

dilakukan sesuai prosedur dan sesuai apa yang di benahin di wilayah tersebut

bertujuan untuk pembangunan yang merata sehingga dapat mengurangi

jumlah penduduk miskin di 10 provinsi tersebut.. maka dari untuk mencapai

kesuksesan dari pemabangunan pemerintah harus terus menekan angka

jumlah penduduk miskin dan meningkatkan tingkat pendidikan serta

meningkatkan hasil produk domestic bruto. Untuk menurunkan jumlah

penduduk miskin meningkatkan kualitas tingkat pendidikan agar seseorang

memiliki kualitas standart kemampuan yang cukup untuk bersaing dengan

yang lain dan meningkatkan hasil dari produk domestic regional bruto setiap

wilayah sumber daya alam karena jumlah penduduk miskin akan sangat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di jawa timur, jawa tengah, jawa barat,

sumatera utara, lampung, sumatera selatan, NTT, Sulawesi selatan, aceh,

NTB dari 10 provinsi tersebut.

Masalah kemiskinan adalah persoalan yang utama saat ini menjadi

sebuah perhatian di suatu Negara berkembang terutamanya di Indonesia, yang

menajdi suatu masalah dan perhatian suatu pemerintah di Indonesia. Hal ini

dikarenakan tingkat pendidikan di setiap Provinsi yang masih belum maksimal

sehingga mengakibatkan di Indonesia mengalami tingkat kemiskinan cukup

besar juga. Kamiskinan dapat dikatakan  dimana suatu seseorang yang tidak

dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka dikarenakan
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berbagai masalah antara lain adalah jumlah penduduk yang semakin tahun

bertambah namun lapangan pekerjaan semakin menurun dan tingkat

pendidikan yang masih rendah dan belum maksimal di setiap provinsi.

Penekanan angka kemiskinan merupakan visi utama dari sebuah

pemerintahan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia dan

meningkatkan tingkat pendidikan sehingga bias meningkatkan produktivitas

di Indonesia. Persentase kemiskinan di Indonesia mulai pada tahun 2013

hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi. Jumlah Penduduk Miskin di

Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin tahun 2013 – 2017

Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017
jawa timur 4865.82 4748.42 4775.97 4638.53 4405.27

jawa tengah 4704.87 4561.82 4505.78 4493.75 4197.49

jawa barat 4382.65 4238.96 4485.65 4168.11 3774.41

sumatera utara 1390.8 1360.6 1508.14 1452.55 1326.57

lampung 1134.28 143.94 1100.68 1139.78 1083.74

sumatera selatan 1108.21 1085.8 1112.53 1096.5 1086.76

NTT 1009.15 991.88 1160.53 1150.08 1134.74

sulawesi selatan 857.45 806.35 864.51 796.81 825.97

Aceh 855.71 837.42 859.41 841.31 829.8

NTB 802.45 816.62 802.29 786.58 748.12

Sumber : Badan Pusat Statistic, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin

di Indonesia dari 10 provinsi yaitu : jawa timur, jawa tengah, jawa barat,

sumatera utara, lampung, sumatera selatan, NTT, Sulawesi selatan, aceh, NTB.

Hal tersebut berarti menandakan bahwa jumlah penduduk miskin  dari 34
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provinsi di Indonesia yaitu 10 provinsi mengalami jumlah penduduk miskin

tertinggi dibandingkan dari provinsi lainnya. Sehingga 10 provinsi tersebut

PDRB yang masih belum maksimal, jumlah penduduk yang semakin tahun

bertambah dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan

yang minim sehingga wawasan seseorang di 10 Provinsi tersebut mengalami

kurang bersaing dengan orang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di

setiap wilayah meningkat yang mengakibatkan 10 provinsi dari 34 provinsi

mengalami jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu : PDRB,

jumlah penduduk, tingkat pendidikan

PDRB dapat diartikan suatu nilai tambah yang diperoleh di dapatkan

dari semua unit usaha dalam suatu wilayah, yang didapat dari hasil jumlah

suatu Nilai barang, barang dan jasa yang dihasilkan dariu semua unit usaha

ekonomi di suatu wilayah (Susanti, 2017)

Dari penelitian ini menggunakan data PDRB atas harga konstan

yang memberi suatu nilai suatu barang dan jasa yang dapat di hitung dari

harga pada tahun tertentu untuk mengetahui dasar dalam perhitungan yang

di gunakan . PDRB atas harga konstan juga untuk mengetahui

pertumbuhban ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB atas harga konstan di

Indonesia tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia tahun 2013-2017

Sumber : BPS, 2018

PDRB di Indonesia dari gambar di atas mengalami kenaikan setiap

tahun ke tahun dari 2013-2017. Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013-2017

mengalami kenaikan secara terus menerus dari jumlah 1093543.55 Juta

rupiah pada tahun 2013, pada tahun 2017 jumlah 1342953.38. dari 10

Provinsi diatas Provinsi Jawa Barat memiliki hasil PDRB yang paling tinggi

dari 10 provinsi tersebut. Namun dari hasil PDRB diatas 10 Provinsi

tersebut masih mengalami kemiskinan dikarenakan jumlah penduduk

miskin semakin bertambah diakibatkan adanya jumlah penduduk yang

semakin bertambah setiap tahunnya dan tidak diimbangi dengan Tingkat

pendidikan yang rendah yang mengakibatkan 10 Provinsi tersebut

mengalami kemiskinan di setiap daerah di 10 Provinsi tersebut.

Jumlah penduduk merupakan salah Satu faktor yang mempengaruhi

jumlah penduduk miskin. semakin besar jumlah penduduk maka kualitas yang

bagus akan menajdi pembangunan yang berkualitas namun sebaliknya dengan

Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017
jawa timur 1192789.8 1262684.5 1331376.1 1405561.04 1482147.59
jawa tengah 726655.12 764959.15 806765.09 849313.2 894050.47
jawa barat 1093543.55 1149216.06 1207232.34 1275527.64 1342953.38
sumatera utara 398727.14 419573.31 440955.85 463775.46 487531.23
Lampung 180620.01 189797.49 199536.92 209813.98 220657.35
sumatera selatan 232175.05 243297.77 254044.88 266853.74 281544.37
NTT 51505.19 54107.97 56770.79 59705.31 62788.08
sulawesi selatan 217589.13 233988.05 250802.99 269423.09 288908.62
Aceh 111755.83 113490.36 112665.53 116384.39 121263.19
NTB 69766.71 73372.96 89337.99 94537.75 94644.99
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kualitas yang tidak bagus akan mengakibatkan pemabangunan yang

menajdikan beban pembangunan suatu daerah.

Badan Pusat Statistik mengatakan jumlah penduduk di Indonesia

mengalami pertumbuhan penduduk yang mengalami kenaikan secara terus

menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah penduduk di Indonesia

sejumlah 252.2 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk di

Indonesia sejumlah 261.2 juta jiwa. Hal ini menandakan sangat berpotensi bagi

Indonesia untuk maju dan memanfaatkan SDM yang ada dengan optimal.

Pendidikan di Indonesia sangat diperlukan untuk memperbaiki

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dapat mengurangi jumlah penduduk

miskin di Setiap wilayah Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang semakin tinggi produktivitas dan mampu bersaing, maka

mempunyai wawasan dan kreativitas yang cukup tinggi sehingga

meningkatkan produktivitas seseorang. Tenaga kerja yang mememiliki

prduktivitas yang lebih tinggi suatu perusahaan akan mendapatkan hasil yang

lebih banyak dengan memperkerjakan seseorang yang memiliki produktivitas

yang cukup tinggi. Maka suatu perusahaan akan memeberikan gaji/upah yang

maksimal dan lebih tinggi kepada seseorang yang memiliki prduktivitas tinggi.

Seseorang dapat dikatakan memiliki produktivitas yang tinggi akan

memberikan kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan

sehari – hari.
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B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar PDRB, jumlah penduduk, Tingkat pendidikan dan

jumlah penduduk miskin di 10 Provinsi jawa timur, jawa tengah, jawa

barat, sumatera utara, lampung, sumatera selatan, NTT, Sulawesi

selatan, aceh, NTB selama tahun 2013-2017 ?

2. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah

Penduduk Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Di 10 Provinsi jawa timur, jawa tengah, jawa barat, sumatera utara,

lampung, sumatera selatan, NTT, Sulawesi selatan, aceh, NTB selama

Tahun 2013-2017 ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu dengan

menggunakan data kemiskinan yaitu data jumlah penduduk miskin di

Negara Indonesia dari 10 provinsi tahun 2013-2017 data tingkat pendidikan

yang digunakan data rata-rata lama sekolah tahun 2013-2017 di 10 Provinsi

jawa timur, jawa tengah, jawa barat, sumatera utara, lampung, sumatera

selatan, NTT, Sulawesi selatan, aceh, NTB.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diuraikan tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat pendidikan

dan Jumlah penduduk miskin di 10 Provinsi jawa timur, jawa tengah,
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jawa barat, sumatera utara, lampung, sumatera selatan, NTT, Sulawesi

selatan, aceh, NTB selama tahun  2013-2017 ?

2. Mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat

Pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di 10 Provinsi jawa timur,

jawa tengah, jawa barat, sumatera utara, lampung, sumatera selatan,

NTT, Sulawesi selatan, aceh, NTB selama tahun 2013-2017 ?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan menambah

suatu informasi serta kegunaan sebagai acuan untuk penelitian

selanjutnya dengan pembahasan yang sama.

2. Manfaat secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah Indonesia agar

lebih memperhatikan pembangunan manusia untuk meningkatkan

kesejahteraan wilayahnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk

dapat dijadikan sebagai acuan dan informasi  bagi mahasiswa  yang

melakukan penelitian.


