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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih 

berusaha terbebas dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu 

hal yang harus ditekan agar tidak semakin merajalela dan mengganggu 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk 

menanggulangi tingkat kemiskinan. Mulai dari perbaikan faktor sumber daya 

manusia (SDM), diadakannya kartu jaminan kesehatan masyarakat, program 

dana desa hingga perluasan lapangan kerja. 

Salah satu daerah yang masih memiliki penduduk miskin adalah Kabupaten 

Gresik. Dampak dari kemiskinan yang terjadi adalah mulai dari anak-anak yang 

tidak dapat merasakan pendidikan yang layak, masyarakat yang tidak dapat 

menikmati fasilitas dan pelayanan kesehatan serta tidak terpenuhinya kebutuhan 

hidup lainnya. Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi 

perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah 

pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sementara itu, banyak 

negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, 

kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya (Todaro dan Smith, 

2006:231; Kuncoro, 2003:101). 
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Sumber: Data BPS, diolah 2019 

Grafik 1.1 Persentase Kemiskinan di Kabupaten Gresik tahun 2011-2016 

Proses pengentasan kemiskinan dapat dilakukan adalah dengan cara 

memperbaiki faktor sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan perbaikan pada 

bidang pendidikan atau perbaikan skill dari masyarakat. Hal ini dikarenakan 

sumber daya manusia merupakan faktor penting sebagai penggerak dalam 

pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada. Selain itu kemiskinan  dapat 

ditanggulangi dengan memperluas lapangan pekerjaan yang ada. Salah satunya 

pada sektor industri yang saat ini mulai tumbuh. Sektor industri dianggap sebagai 

the leading sektor yang mampu mendorong berkembangnya sektor-sektor yang 

lain, seperti sektor jasa dan pertanian (Arsyad, 2010).  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Industri Pengolahan adalah suatu 

kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara 
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mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, 

dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, 

dan sifatnya lebih dekatkepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini 

adalah jasa industri/makanan dan pekerjaan perakitan (assembling) 

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang 

dikenal sebagai kawasan industri utama dan merupakan wilayah yang menjadi 

tempat berdirinya pabrik semen pertama dan terbesar di Indonesia yakni semen 

Gresik. Perkembangan industri—industri di Kabupaten Gresik pun semakin pesat, 

terlebih lagi dengan adanya pelabuhan internasional yang terletak di Kecamatan 

Manyar. Kabupaten Gresik menjadi salah satu penyangga di Jawa Timur, bersama 

dengan Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Gresik juga merupakan salah satu daerah 

yang termasuk pada kawasan Gerbangkertosusila. 

Keadaan industri-industri yang mulai berkembang di Kabupaten Gresik 

diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi Kabupaten Gresik dari segi 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu dengan semakin bertumbuhnya industri 

diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan tingkat 

pendapatan masyarakat di Kabupaten Gresik. Adanya industri yang semakin 

berkembang seharusnya dapat menarik tenaga kerja untuk terlibat didalamnya.  

Pendapatan regional didefinisikan sebagai tingkat (besarnya) pendapatan 

masyarakat pada wilayah, dimana tingkat pendapatan regional dapat diukur dari 

total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada daerah 

tersebut (Tarigan, 2007). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai 
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tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian 

di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun ataupun dalam 

tiga bulan atau semesteran.  

Sedangkan, nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan 

biaya antara (intermediate cost). Nilai tambah bruto mencakup komponen-

komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa, dan keuntungan), 

penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nlai tambah 

bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari 

seluruh sektor tadi, akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto atas 

dasar harga pasar (BPS, 2014). 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh industri sedang dan besar terhadap tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Gresik tahun 2002-2016? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak melebar maka peneliti hanya memfokuskan pada 

variabel jumlah industri sedang dan besar, tenaga kerja indutri sedang dan besar, 

produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri atas dasar harga konstan 

dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh industri sedang dan besar terhadap tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Gresik tahun 2002-2016. 
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Manfaat penelitian 

a. Bagi peneliti selanjutnya: sebagai referensi dalam penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya, guna perbaikan informasi maupun penambahan 

variabel penelitian. 

b. Bagi pemerintah: untuk menambah informasi guna membantu dalam 

pengambilan kebijakan atau cara penanggulangan kemiskinan yang ada di 

Kabupaten Gresik. 

 


