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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Dalam proses perencanaan pembangunan suatu negara tentu perlu adanya 

rancangan maupaun perencanaan sebagai antisipasi dari ketidak seimbangan yang 

akan bersifat akumulatif. Artinya perubahan keseimbangan yang semula 

terciptanya kondisi yang baik justru berubah seiring pengaruh dari kondisi-kondisi 

yang tidak di inginkan. Peran perencanaan yaitu sebagai tolak ukur dalam proses 

menuju masa yang di inginkan yatu proses keberhasilan  pembangunan dalam 

peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Produk Domestik Regional Bruto menurut BPS (2013) merupakan nilai 

tambah yang di hasilkan dari seluruh unit produksi barang maupun jasa dari suatu 

wilayah. Seiring meningkatnya jumlah total pendapatan ekonomi suatu wilayah, 

maka akan mendorong peningkatan jumlah total pendapatan ekonomi negara, maka 

hal ini menunjukkan perkembang pembangun dalam suatu negara bisa dikatakan 

baik, tapi hal ini perlu di ketahui bagaimana peroses pemerataan pendapatan dapat 

tersalurkan terhadap masyarakat kalangan bawah. 

Pada awal tahun 1970 an banyak pakar mengemukakan bahwasannya 

apabila pembangunan tidak disertai dengan pemerataan hasil pendapatan terhadap 

seluruh kalangan masyarakat bawah,  maka  hal ini mustahil sebuah negara bisa 

meningkatkan tingkat akan kesejahteraan rakyatnya, karena dengan pemerataan 

pendapatan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf kualitas 
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hidupnya, jika tingkat kualitas hidup masyarakat tinggi maka aka mempengaruhi 

terhadap tingginya tingkat konsumsi dan tingkat permintaan akan barang akan 

semakin meningkatkan pendapatan daerah. Seiring dengan peningkatan permintaan 

akan barang, maka pemerintah memerlukan sumberdaya manusia yang berkulitas 

yang di bentuk melalui tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh penting terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat, bahwasannya tujuan utama dari pembangunan 

yaitu menciptakan  kondisi masyarakat yang makmur dan tercukupi agar nantinya 

dapat meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih baik. Peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia perlu di dukung oleh tingkat tenaga kerja yang profesional 

yang nantinya mampu meningkatkan produktifitas akan barang maupaun jasa. 

Sehingga hal ini pun juga akan menguranggi tingkat pengangguran. 

Tingkat pengangguran Terbuka(TPT) merupakan masalah terpenting dalam 

sebuah siklus kehidupan bernegara, dimana jika pengangguran tidak memilik 

kemampuan dalam meciptakan hal baru atau memanfaatkan lingkungan yang ada, 

maka pengangguran akan semakin menambah beban negara karena semakin 

menyusutnya tingkat pendapatan daerah, semakin menurunnya tingkat konsumsi 

akan barang  dan semakin bertambahnya jumlah kemiskinan jika jumlah 

kemiskinan bertambah maka hal ini akan semakin manambah beban negara dan 

menghambat dalam proses pembangunan kesejahteraan negara.  

Permasalahan yang menghambat sektor pembangunan ekonomi salah 

satunya jumlah kemiskinan  yang semakin bertambah, dengan kemiskinan yang 

semakin bertambah, perlu di lakukan pemerintah untuk lebih dalam memperhatikan 
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bagaimana kemiskinan di suatu negara dapat berkurang, seiring dengan tujuan 

pembangunan untuk menciptakan kondisi rakyat yang sejahtera.  

  Menurut Badan Pusat Statistik (2010) kemiskinan merupakan 

ketidakmampuan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berupa 

makanan atau yang bukan makanan, hal ini dapat diukur dari segi pengeluaran 

maupun pendapatan perharinya. Ada beberapa penyebab kemiskinan Fmenurut 

jenisnya yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan natural. 

 S Kemisikinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh ulah 

manusia sendiri, penguasaan oleh beberapa orang kaya, terjadinya monopoli, sistem 

sosial, ekonomi maupun politik yang tidak adil. Kemiskinan kultural terindikasi 

dalam perilaku hidup boros, tingkat tabungan rendah, serta adanya sikap menerima 

atau pasrah terhadap lingkungan kemiskinan, tidak adanya sikap untuk bisa hidup 

lebih maju, dan kreatifitas yang rendah. Di Indonesia tidaklah sedikit penduduk 

miskin yang disebabkan oleh budaya sekitar mereka sendiri, sehingga hal ini 

menyebabkan setiap tahun tingkat penduduk miskin cenderung naik. Kemiskinan 

natural merupakan kemiskinan yang di sebabkan kondisi sumber daya  alam atau 

daerah yang susah dalam mendorong sektor ekonomi sekitar. 

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat 

kemiskinan, meningkatkan tingkat kesejahteraan, kemiskinan suatu masalah yang 

kompleks dan bersifat berpengaruh, yang dapat mempengaruhi
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seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan perlu perhatian maupun penanganan 

secara berkelanjutan (Nasir dkk.,2008). Selama dekade terakhir negara Indonesia 

mengalami kemajuan yang pesat dalam mengurangi tingkat kemiskinan hal ini 

diketahui bahwasnya  pemerintah mulai menyadari bahwasanya tujuan dari 

pembangunan ekonomi untuk demi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur 

(Sumarto, 2014).Program dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan 

sasaran utama dalam memilih strategi pembangunan. Hal ini menunjukkan 

bahwasannya perlunya perhatian lebih dalam mengatasi program pembangunan 

nasional dapat berjalan serta memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah 

penduduk miskin. (Simatupang dan Saktyanu K, 2003).  

Angka jumlah orang miskin di indonesia yang hidup dibawah garis 

kemiskinan berhasil di turunkan selama hampir 30 tahun,sekitar 70 juta jiwa pada 

tahun 1960-an menurun sebesar 22,4 juta jiwa pada tahun 1996,tetapi dikarenakan  

keadaan indonesia yang cenderung kurang stabil dalama sektor ekonomi ,maka 

angka jumlah kemiskinan yang telah berkurang meningkat kembali pada tahun 

2000 sebesar 37,3 juta jiwa (Saragih,2006:54). 

Pemerintah menyadari bahwasanya pembangunan nasional demi 

membentuk negara yang sejahtera, tapi hal ini tidak semata-mata hanya untuk 

pembangunan ekonomi dan peningkatan pendapatan saja, tapi juga pemerataan 

pendapatan agar seluruh kalangan masyarakat bawah ikut menikmati hasil 

pembangunan, hal ini bertujuan sebagai salah satu usaha mengurangi angka 

kemiskinan yang tinggi serta mengurangi kesenjangan pendapatan  antara 
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kelompok kaya dengan kelompok miskin. Di bawah ini merupakan tingkat jumlah 

kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terahir sebagai berikut: 

 

Table 1.1Kemiskinan, PDRB, IPM, Pengangguran Terbuka di Indonesia 

2013-2017 

TAHUN 

KEMISKINAN 

(Ribuan jiwa) 

PDRB     

(miliar 

rupiah) 

IPM (%) TPT (%)       

2013 56670.66 8177822 67,47 10.27 

2014 56056.75 8603636 67.98 9,94 

2015 57106.42 9033169 68,58 11.11 

2016 55769.71 9499730 69,19 10.05 

2017 54354.24 9996207 69.75 9,93 

Sumber: BPS Indonesia, 2019 (Diolah) 

 Berdasarkan tabel ke 1.1 bahwasanya  tingkat kemiskinan di Indonesia 

mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun tapi satu kali terjadi kenaikan pada tahun 

2015. Berdasarkan hasil dari jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia pemerintah 

harus sangat memperhatikan dalam proses pengentasan kemiskinan demi 

kesejahteraan bangsa Indonesia serta memberikan dampak positif bagi keberhasilan 

pembagunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat efektif dalam 

mengurangi tingkat kemiskinan,karena dengan semakin berkembangnya tingkat 

ekonomi maka akan memberikan banyak peluang usaha baik jasa maupun produksi.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu pertubuhan 

ekonomi, pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dapat dilihat dari perubahan 
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PDRB, Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mencapai keberhasilan 

dalam pembangunan masyarakat sebagai cara pemerintah dalam mengurangi 

tingkat kemiskinan. perlunya terjadinya pemerataan pendapatan terhadap 

masyarakat kalangan bawah, sebagai modal untuk meningkatkan produksinya 

maupun kegiatan yang dapat memberikan hasil demi peningkatan pendapatan 

dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga pemerintahpun perlu menyumbangkan jasa 

maupun alat teknologi demi hasil yang produktif (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). 

 Jika melihat  Tabel 1.1 bahwasanya nilai jumlah PDRB Indonesia dari 

tahun ke tahun mengalami kenaikan, tapi nyatanya nilai PDRB Indonesia belum 

dapat mengentaskan Indonesia dari tingkat kemiskinan yang tinggi.  

 Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah kualitas sumber daya 

manusia, jika kulitas semberdaya manusia rendah maka tingkat produktifitas akan 

barang pun rendah karena terbatasnya pengetahuan dan rendahnya kreatifitas 

tenaga kerja mempengaruhinya. Seiring dengan rendahnya pendapatan maka akan 

mengurangi jumlah konsumsi akan barang, jika konsumsi turun  maka 

menunjukkan tingkat kesejahteraan menurun atau meningkatnya kemiskinan 

(Saputra, 2011). 

Jika dilihat pada Tabel 1.1 bahwasanya tingkat  presentase indeks 

pembangunan manusia (IPM) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

kenaikan. Dengan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia ini 

diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang nantinya dapat mempengaruhi penurunan akan tingkat kemiskinan di 

Indonesia secara menyeluruh.  
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Pengangguran merupakan sebagian dari pengaruh meningkatnya 

kemiskinan, dari teori proses pembangunan yang menjadi permasalahan bagi 

negara berkembang yaitu menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja, Lewis 

beranggapan di negara berkembang terdapat tenaga kerja yang lebih, akan tetapi 

sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal yang dikarenakan pendapatan 

daerah rendah  dan keluasan tanah yang belum terkelola dengan baik sangatlah 

banyak membuat terhambatnya proses pembangunan untuk mengurangi tingkat 

pengangguran yang semakin bertambah (Sukirno, 2006).  

Salah satu tujuan pembangunan di suatu daerah ataupun negara adalah 

untuk mengurangi tingkat pengangguran, yang mana dengan berkurangnya tingkat 

pegangguran menunjukkan bertambahnya lapangan kerja serta dapat membantu 

masyarakat dalam peningkatan pendapatn (Zulhanafi dkk, 2013).  

Di era tahun ini pemerintah mulai melakukan program pelatihan kerja bagi 

masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran dengan tujuan 

meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan kretifitas maupun 

keahlian dalam mendapatkan pekerjaan maupaun membuka lowongan pekerjaan 

(John,2012). 

Pengangguran memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi suatu 

wilayah maupuan negara, karena tingginya pengangguran maka akan 

mempengaruhi tingkat kemiskinan, dimana standar hidup yang rendah memiliki 

mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan yang akan rendah pula, bahkan berupa 

kondisi perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, angka kematian bayi 

yang tinggi, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat, tingkat pendidikan yang 
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rendah, bahkan tidak ada sama sekali dan peluang mendapatkan kerja yang sangt 

rendah. 

Berdasarkan table ke 1.1 tingkat pengangguran terbuka dari tahun ketahun 

mengalami fluktuatif hal ini terjadi pada tahun 2015 kemudian mengalami 

penurunan kembali. Namun jika melihat nilai tersebut menurunnya tingkat 

pengangguran terbuka menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat yang telah 

memperoleh pekerjaan hal ini seharunya bisa mengurangi kemiskinan di beberapa 

darah Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, fenomena tingkat 

kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuatif, hal ini pun di ikuti dengan tingkat 

pengangguran yang mengalami penurunan bahkan juga kenaikan, tapi beda halnya 

dengan PDRB dan IPM yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan,  

walaupun angka tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan ,angka 

tingkat kemiskinan di berbagai provinsi terpencil masih sangatlah tinggi, maka dari 

itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan di seluruh provinsi Indonesia. Sehingga dapat digunankan sebagai 

landasan kebijakan pemerintah provinsi di Indonesia dalam hal mengatasi 

kemiskinan di setiap provinsi . 

1.1 Rumusan Masalah 

Kemiskinan sebagai masalah yang kompleks di negara Indonesia, walaupun 

mengalami kenaikan dan penurunan. Tetapi jika tidak diatasi dari faktor 

penyebabnya maka tingkat kemiskinan akan kembali naik. Beberapa faktor 

kemiskinan  yaitu produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, 
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dan pengangguran terbuka. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, sehingga 

peneliti  merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai 

berikut: bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), indeks 

pembangunan manusia (IPM), Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan 

di Indonesia 

1.2 Batasan Masalah 

Dari uraian permasalahan di atas bahwasanya dapat di ketahui tingkat 

kemiskinan di indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan tapi sempat 

terjadi kenaikan di tahun 2015, kenyataanya hal ini tidak di ikuti dengan jumlah  

tingkat kemiskinan di beberapa provinsi yang tergolong daerah-daerah tertinggal. 

Mengingat bahwasanya faktor penyebab kemiskinan di negara indonesia sangatlah 

beragam, maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi tiga faktor penyebeb 

kemiskinan di indonesia, yaitu produk domestik regional bruto (PDRB) indeks 

pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dalam periode 

5 tahun 2013 - 2017.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini,peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh 

Produk domestic regional bruto(PDRB), indeks pembangunan manusia(IPM), 

tingkat pengangguran terbuka(TPT), terhadap kemiskinan di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a.  Bagi pengambil kebijakan, sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.  
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b.     Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumber informasi     bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode 

selanjutnya. 


