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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sebagai suatu proses dalam membuat perubahan secara terus

menerus untuk mecapai tujuan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil,

maju serta meningkatkan pendapatan pada masyarakat. Pembangunan

memerlukan ketelitian dalam mengarahkan setiap tahapan-tahapan supaya

semakin dekat dalam mencapai tujuan pada negara berkembang.

Tingkat kemiskinan yakni suatu problematika pada perekonomian yang tak

kunjung reda dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primer

bahkan kebutuhan skunder, sedangkan negara saat sangat kaya akan kekayaan

alam akan tetapi tingkat kemiskinan masih belum dapat diselesaikan dengan

mudah terutama sasaran dalam pembangunan pada perekonomian untuk

menurunkan tingkat kemiskinan, dimana tingkat kemiskinan terjadi karena

kecenderungan dari sektor yang rendah, pendidikan yang rendah, pemukiman

dalam kehidupan yang memiliki kualitas rendah, serta jaminan dalam pekerjaan

rendah yang diperoleh dari setiap pekerjaan masing-masing berbeda dan

terjadilah kesenjangan pendapatan yang mengakibatkan tingkat kemiskinan.

Di Jawa Timur terdapat beberapa pulau yakni pulau jawa dengan pulau

madura serta memiliki nilai pada tingkat kemiskinan yang berbeda, dan berikut

adalah data dari nilai tingkat kemiskinan dari dua pulau tersebut:
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Tabel 1.1 Nilai Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa

Nilai Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa

Tahun
Provinsi

Jawa
Barat

Jawa
Timur

Jawa
Tengah DKI Jakarta DI Yogyakarta Banten

2004 12.10 20.08 21.11 5.18 17.55 8.66

2005 13.06 19.95 20.49 5.34 16.23 8.29

2006 14.49 21.09 22.19 5.48 15.33 7.11

2007 13.55 19.98 20.43 4.61 15.63 6.79

2008 12.74 18.19 18.99 4.29 14.99 6.15

2009 11.58 16.22 17.48 3.62 14.25 5.62

2010 11.27 14.87 16.11 3.48 13.98 4.99

2011 10.57 13.80 16.21 3.75 13.16 4.61

2012 9.88 13.08 14.98 3.69 13.13 4.46

2013 9.61 12.73 14.44 3.55 13.43 4.76

2014 9.18 12.28 13.58 3.92 13.81 4.73

2015 9.53 12.34 13.58 3.93 14.91 5.9

2016 8.95 12.05 13.27 3.75 13.34 5.42
Rata-rata 11.27 15.90 17.14 4.20 14.60 5.96

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, diolah 2019

Dari Tabel 1.1 Provinsi Jawa Timur memiliki nilai tingkat kemiskinan

tertinggi dengan kata lain semakin tinggi tingkat kemiskinan maka akan

menaikkan tingkat pengangguran pada daerah atau wilayah tersebut, sedangkan

DKI Jakarta memiliki nilai tingkat kemiskinannya terendah dibandingkan

dengan daerah atau wilayah lainnya dengan artian semakin renah tingkat

kemsikinannya maka akan memperbaiki atau mengurangi tingkat pengangguran

serta dapat menjadikan daerah tersebut tidak tertinggal.
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Dan berikut adalah data dari nilai tingkat kemiskinan di pulau madura:

Tabel 1.2 Nilai Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura

Nilai Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura

Tahun Kabupaten
Bangkalan

Kabupaten
Sampang

Kabupaten
Pamekasan

Kabupaten
Sumenep

2004 32.88 39.75 32.39 30.34

2005 32.81 39.68 32.46 32.50

2006 33.53 41.03 34.14 34.86

2007 31.56 39.42 32.43 32.98

2008 32.70 34.53 26.32 29.46

2009 30.45 21.94 24.32 26.89

2010 28.12 32.47 22.48 24.61

2011 26.20 30.20 20.90 23.10

2012 24.62 27.88 19.54 21.88

2013 23.14 26.97 18.45 21.13

2014 22.38 25.80 17.74 20.49

2015 22.57 25.69 17.41 20.20

2016 21.41 24.11 16.70 20.09

Rata-rata 27.87 31.50 24.25 26.04

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2019

Dari Tabel 1.2 Kabupaten Pamekasan memiliki nilai tingkat kemiskinan

terendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sedangkan kabupaten

sampang memiliki nilai tingkat kemiskinan yang tertinggi.

Apabila dilihat dari tabel tingkat kemiskinan di pulau jawa dengan pulau

madura maka dapat diketahui bahwa pulau maduralah yang memiliki tingkat

kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di pulau jawa,

maka disinilah ketertarikan peneliti dalam mengambil objek tingkat kemiskinan

yang berada pada pulau madura dengan 4 kabupaten.
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah dari data

pengamatan dari tahun 2004 sampai dengan 2016 serta objek yang dilakukan

penelitian ini yaitu di pulau madura.

Maka dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh faktor

seperti indeks pembangunan manusia, produk domestic regional bruto serta

tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di pulau madura.

Oleh karena itu penelitian ini berjudul :”Pengaruh Indeks Pembangunan

Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Pengangguran

Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui bahwa tingkat kemiskinan tidak

dapat dihapus, namun masih bisa diperbaharui dengan cara menurunkan tingkat

kemiskinannya. Sehingga dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dari indeks pembangunan manusia, produk domestic

regional bruto serta tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat

kemiskinan di pulau madura?

2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusiam produk domestic

regional bruto dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat

kemiskinan di pulau madura?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat menyebabkan meluasnya

pembahasan dan keluar dari topik sehingga agar tidak meluas maka akan diambil

batasan masalah yaitu Penelitian menggunakan variable indeks pembangunan
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manusia, produk domestic regional bruto, tingkat pengangguran terbuka dan

tingkat kemiskinan di pulau madura. Sedangkan untuk referensi waktu yang

dipergunakan dalam penelitian dibatasi pada periode tahun 2004 sampai 2016.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan

yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan manusia, produk domestic

regional bruto, dan tingkat pengangguran di pulau madura.

2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, produk

domestic regional bruto dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat

kemiskinan di pulau madura.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam penelitian ini menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi

pemerintah pusat ataupun daerah dan sebagai tolak ukur tingkat kemiskinan

di pulau madura.

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sarana dalam pembelajaran serta wawasan

dalam salah satu sumber informasi yang diperlukan.

3. Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dalam bidan yang

sama.


