
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian di Indonesia selama ini jauh dari kata konsisten 

apalagi stabil, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan angka 

kemiskinan yang masih menjadi permasalahan besar bagi bangsa ini. 

Perekonomian Indonesia selama ini selalu mengalami pasang surut, hal ini 

terjadi karena kurang meratanya pertumbuhan ekonomi. Apalagi pada tahun 

1998 kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi, 

namun ketika pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun akibat krisis dapat 

teratasi dan dapat dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. 

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam 

ekonomi, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan.Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat 

sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena kemiskinan telah membuat 

banyak masyarakat mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.Pada tahun 1999, 27% dari total penduduk Indonesia berada dalam 

kemiskinan. Sebanyak 33,9% penduduk desa dan 16,4% penduduk kota 

adalah orang miskin (Arianti, dkk.2004:3). Menurut World Bank (2004), salah 

satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of 

income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, 
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pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima 

(acceptable). 

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang sampai saat 

ini belum sepenuhnya bisa terselesaikan, pemerintah telah berupaya membuat 

kebijakan, solusi bahkan semacam gerakan anti-kemiskinan, namun hal ini 

belum bisa menekan jumlah kemiskinan secara signifikan. Nasir Dkk (2008) 

menyatakan bahwa kondisi kemiskinan yang bersifat kompleks dan 

multidimensional adalah hal yang harus di kurangi serta solusi penuntasan 

masalah ini dilakukan secara intensif yang meliputi aspek sosial dan budaya 

masyarakat serta dilaksanakan dengan teratur dan terpusat. 

Pengukuran tingkat kemiskinan BPS (Badan Pusat Statistik) 

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 

approach).  Pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan 

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.Jadi penduduk miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah 

garis kemiskinan.Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis 

kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.Penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan 

dikategorikan sebagai penduduk miskin.Berikut tabel persentase tingkat 

kemiskinan nasional tahun 2010-2016. 
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Tabel 1.1 

Presentasi Tingkat Kemiskinan Nasional Menurut BPS 

 

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Indonesia.  

Menurut BPS pada tahun 2010-2016 terjadi fluktuasi pada  angka 

persentase tingkat kemiskinan di Indonesia, pada tahun 2010 persentase 

tingkat kemiskinan mencapai 13.38%, selanjutnya di tahun 2011 angka 

kemiskinan mengalami penurunan menjadi 12,49%,  kemudian pada tahun 

2012 hingga 2014 terus terjadi penurunan kemiskinan yang masing-masing 

pada 2012 mencapai  11,66% , 2013 sebesar  11,47 dan tahun 2014 sebesar 

10,96%, lalu pada tahun 2015 terjadi kenaikan angka persentase kemiskinan 

yang mencapai 11,13%, dan kembali turun ditahun 2016 dengan angka 

10,70%. 

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda dan prioritas 

pembangunan nasional.Menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan 

bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan 

perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan 

bermacam-macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan 

13.33
12.36 11.66 11.47 10.96 11.13 10.70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kemiskinan Nasional
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pemerintah dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan 

masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan. Keberhasilan 

pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya 

sesuai dengan target pemerintah yang menargetkan angka kemiskinan 

dibawah 9,5-10%, seperti yang di sampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas 

(Alexander Haryanto, 2018, Bappenas Yakin Tingkat Kemiskinan Bisa 

Berada di Bawah 10 Persen, www.bapenas.go.id), target tersebut dicanangkan 

pada tahun 2017 dimana angka kemiskinan pada tahun tersebut masih di 

angka 10,64%. 

Kondisi kemiskinan yang di Jawa Timur dapat diketahui bahwa pada 

bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 

4.332,59  ribu jiwa (10,98 persen), berkurang sebesar 72,68 ribu jiwa 

dibandingkan dengan  kondisi September 2017 yang sebesar 4.405,27 ribu 

jiwa (11,20 persen). Peranan  komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan 

jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Sumbangan 

Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis  Kemiskinan pada Maret 2018 

tercatat sebesar 74,24 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi 

September 2017 yaitu sebesar 73,96 persen (Johansyah, 2017, Kajian 

Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur, jatim.bps.go.id). 

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur 

dengan populasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan 

cukup tinggi. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai kemampuan dari 

pemerintah daerah dalam upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh 
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daerah dalam mendukung peningkatan kemakmuran bagi masyarakat. Data 

mengenai keluarga prasejahtera dan sejahtera di Kabupaten Jombang secara 

lengkap dapat disajikan pada tabel 1.2 

Tabel 1.2 

Jumlah Keluarga  Pra Sejahtera dan Sejahtera Kabupaten Jombang 

Kecamatan 

Pra 

Sejahtera 

Sejahtera 

Jumlah 

KS I 

PS + KS 

I 

KS II - 

III+ 

Bandar Kd. 

Mulyo 

2.326 2.999 5.325 9.647 20.297 

P e r a k 1.573 3.540 5.113 11.880 22.106 

G u d o 1.280 3.345 4.625 12.709 21.959 

D i w e k 3.379 7.873 11.252 20.279 42.783 

N g o r o 4.362 5.465 9.827 12.937 32.591 

Mojowarno 5.419 4.620 10.039 18.230 38.308 

Bareng 4.703 3.127 7.830 10.058 25.718 

Wonosalam 3.641 2.367 6.008 4.394 16.410 

Mojoagung 4.793 3.864 8.657 15.159 32.473 

Sumobito 2.878 4.856 7.734 18.467 33.935 

 Jogoroto 2.826 4.537 7.363 13.058 27.784 

Peterongan 1.967 3.808 5.775 14.806 26.356 

Jombang 4.693 7.785 12.478 25.963 50.919 

Megaluh 1.883 2.661 4.544 8.922 18.010 

Tembelang 2.416 4.314 6.730 10.560 24.020 
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Kesamben 3.900 4.104 8.004 13.024 29.032 

K u d u 2.136 1.276 3.412 7.590 14.414 

Ngusikan 2.843 1.859 4.681 2.576 11.959 

P l o s o 3.086 3.018 6.104 7.117 19.325 

K a b u h 6.773 1.693 8.466 5.662 22.594 

Plandaan 4.544 2.772 7.316 6.271 20.903 

Sumber:bps.jombang.go.id 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Kabuh memiliki jumlah 

penduduk yang termasuk dalam kategori pra sejahtera tertinggi dibandingkan 

dengan kecamatan yang lain. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai 

rendahnya kondisi ekonomi masyarakat yang terdapat di Kecamatan Kabuh. 

Kondisi masyarakat ini menjadi target bagi Pemerintah Kabupaten Jombang 

dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.  

Berdasarkan data BPS dapat diketahui bahwa sebagian besar 

pendapatan masyarakat di Desa Kabuh dibawah upah minimum regional 

Kabupaten Jombang yaitu sebesar Rp. 2.445.945,-. Hal ini berkaitan dengan 

jenis pekerjaan kepala keluarga pra sejahtera yang sebagian besar memiliki 

pekerjaan sebagai buruh tani dengan upah rendah Rp.85.000,- per harinya 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Pada 

umumnya semakin baik jenis pekerjaan kepala keluarga maka akan 

memungkinkan pendapatan kepala keluarga semakin tinggi yang pada 

akhirnya akan menyebabkan tinggi rendahnya kesejahteraan suatu keluarga.  
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Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka judul penelitian ini 

yaitu: Analisis Tingkat Pengeluaran dan Pendapatan Rumah Tangga 

Keluarga Miskin di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang   

B. Rumusan Masalah 

Dilihat dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka 

dirumuskan beberapa rumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana kondisi tingkat pendidikan, usia, jam kerja, pemgeluaran dan 

pendapatan rumah tangga miskin di Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang? 

2. Apakah faktor-faktor yang meliputi tingkat pendidikan, usia, jam kerja 

dan pendapatan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengeluaran rumah 

tangga miskin di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus sehingga mendapatkan hasil penelitian 

yang tidak bias maka di perlukan adanya batasan masalah. Penelitian ini 

fokus pada tingkat pengeluaran keluarga kemiskinan di Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang yang ditinjuan dengan faktor tingkat pendidikan, usia, 

jam kerja dan pendapatan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan 

yang akan di capai adalah sebagai berikut : 
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1) Mendeskripsikan kondisi tingkat pendidikan, usia, jam kerja, 

pemgeluaran dan pendapatan rumah tangga miskin di Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang. 

2) Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, usia, jam kerja dan 

pendapatan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengeluaran rumah 

tangga miskin di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

3) Menganalisis faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat 

pengeluaran rumah tangga miskin di Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai suatu kesempatan bagi penulis menambah wawasan ilmiah yang 

berkaitan dengan analisis pengeluaran rumah tangga miskin di Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang. 

2) Sebagai bahan studi atau tambahan literatur dan informasi bagi 

mahasiswa/i Fakultas Ekonomi yang ingin melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 


