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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sampai saat ini masalah yang belum berakhir lebih-lebih di negara 

berkembang adalah kemiskinan (Wijaya, 2018). Hal ini menjadi permasalahan 

berbelit yang menyebabkan dampak hampir serupa di berbagai negara lain, 

kemiskinan adalah masalah yang dihadapi di berbagai negara lain. Kemiskinan 

kerap berkaitan dengan kebutuhan, kesusahan, dan kekurangan  pada bermacam-

macam kondisi hidup. Tingkat perkembangan kemiskinan di setiap negara sebagai 

petunjuk tingkat keberhasilan suatu negara dalam berupaya agar penduduknya 

aman sentosa dan makmur. Bila keadaan kemiskinan di sebuah negara menjadi 

kurang maka kondisi kemakmuran di negara meningkat, begitupula sebaliknya. 

Fungsi pokok kelembagaan dalam ekonomi ialah berperan untuk 

meminimalisir resiko ketidakpastian. Minimnya resiko mengakibatkan biaya 

transaksi menjadi lebih rendah, sehingga transaksi yang ada di pasar menjadi 

meningkat (Janiar, 2017). 

Melihat situasi sebagian daerah di Indonesia, salah satu provinsi yang sedang 

menanggung masalah kemiskinan yaitu Provinsi Jawa Timur. Penduduk kota 

miskin mempunyai permasalahan antara lain masalah penduduk miskin condong 

melonjak, keahlian sumber daya serta kecakapan penduduk miskin amat sedikit, 

kesehatan/gizi  keluarga  miskin  buruk,  dalam hal  pendidikan  anak  dari  keluarga 
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miskin amat terbatas untuk sekolah, dan belum didukung bersama kebijakan daerah 

yang  belum optimal. 

Berikut dapat dinformasikan mengenai data besaran penduduk miskin di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, (2014-2018) 

Gambar 1. 1. Besaran Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur (2014-2018) 

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwasanya besaran 

penduduk miskin mulai tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 

2018 ialah merupakan penurunan jumlah penduduk miskin yang paling drastis, dari 

tahun sebelumnya sebanyak 4.617,01 ribu menjadi 4.332,59 ribu pada tahun 2018 

atau mengalimi penurunan sebanyak 6,16%. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, (2014-2018) 

Gambar 1. 2. Besaran Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo (2014-2018) 

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Situbondo dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami 

penurunan. Pada tahun 2018 ialah merupakan penurunan jumlah penduduk miskin 

yang paling drastis, dari tahun sebelumnya sebanyak 88,23 ribu menjadi 80,27 ribu 

pada tahun 2018 atau mengalimi penurunan sebanyak 9,91%. 

Berdasarkan data gambar 1.1. dan gambar 1.2. dapat disimpulkan bahwa rata-

rata kemiskinan Kabupaten Situbondo di atas kemiskinan Provinsi Jawa Timur. 

Kemiskinan yang sedang tinggi ini menyampaikan pesan bahwa ada seseuatu 

yang butuh diteliti serta dievaluasi kembali mengenai rencana dan pelaksanaan 

pemerintah meminimalisir kemiskinan. Prosedur penggabungan menanggapi 

kemiskinan dilaksanakan pemerintah selama 3 tahap. Pada masa Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dan ada beberapa perubahan sistem penanggulan kemiskinan 
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pada masa Presiden Joko Widodo yaitu seperti Indonesia pintar dan dana desa. 

Fungsi pemerintah berperan langsung menangani kemiskinan. 

Penyelidikan penduduk miskin kebanyakan pada unit rumah tangga, bukan 

unit individu. Menurut Faturochman & Molo, (1994) “analisa kemiskinan juga pada 

unit rumah tangga. Pada hakikatnya kemiskinan cermin keadaan ekonomi rumah 

tangga, jadi individu miskin pasti ekonomi rumah tangganya miskin. Selanjutnya, 

bila data-data rumah tangga miskin ada, maka intervensi pada rumah tangga lebih 

berhasil daripada intervensi kemiskinan pada individu. Kedua hal tersebut menjadi 

dasar untuk menganalisis rumah tangga miskin dibandingkan penduduk atau 

individu. 

B. Perumusahan Masalah 

Beralaskan paparan tersebut perumusaan masalah diantaranya: 

1. Bagaimana kondisi rumah tangga miskin di Desa Telempong Kecamatan 

banyuglugur Kabupaten Situbondo? 

2. Bagaimana impak pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan pendidikan 

pada konsumsi rumah tangga miskin? 

C. Pembatasan Masalah 

Pada observasi ini, penulis fokus pada Analisis Konsumsi Rumah Tangga 

Miskin di Desa Telempong Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 
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D. Tujuan dan Mafaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Observasi ini memiliki tujuan diantaranya: 

1. Menganalisis konsumsi rumah tangga miskin di Desa Telempong Kecamatan 

Banyuglugur Kabupaten Situbondo. 

2. Menganalisis pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, serta pendidikan 

dalam memengaruhi konsumsi rumah tangga miskin. 

Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat penelitian ini yaitu supaya mengetahui seberapa besar 

impak pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan pendidikan pada konsumsi 

rumah tangga miskin, sehingga peneliti bisa menginterpretasikan penelitiannya 

tersebut. 

  


