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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak 

mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan 

dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin 

kelangsungan hidup. 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, pakaian, perumahan dan tingkat 

kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Di samping itu 

kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya 

mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan 

(pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya 

tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara 

terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-

masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. 

Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku 

secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. (www.bappenas.go.id) 

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan 

takkan pernah terhapuskan dari bumi. Kemiskinan timbul karena adanya 

perbedaan kemampuan,kesempatan, perbedaan, dan permberdayaan sumberdaya. 

(Maipita,2014.)

http://www.bappenas.go.id/
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Menurut Maipita (2014:97) Kemiskinan Masih menjadi masalah yang 

krusial bagi seluruh negara, dari zaman dahulu hingga sekarang. Kemiskinan 

bukan hanya dibahas dalam politik, dan pemerintahan, tapi juga dalam semua 

ajaran agama. Masalah kemiskinan menjadi perhatian dan tanggung jawab dari 

semua kalangan dalam mengentaskan kemiskinan. Meskipun pengentasan 

kemiskinan telah dimulai sejak lama oleh seluruh negara termasuk organisasi 

dunia, namun hingga saat ini tetap saja tidak tertuntaskan. 

Kemiskinan di Indonesia telah terjadi sebelum kemerdekaan. Kemelaratan, 

kelaparan, dan ketiadaan akses terhadap pendidikan dan kesehatan telah terjadi 

kemiskinan pada zaman penjajahan. Kemiskinan merupakan satu dari persoalan 

mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah dimanapun dan kapanpun 

juga. (Badan Pusat Statistik, 2012). Tabel 1.1. memperlihatkan data 

perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2012 sampai tahun2016. 

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada 

tahun 2012 sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen), dan dilihat dari tabel 1.1 

dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun atau dari tahun 2013 hingga 2016 tingkat 

kemiskinan di Indonesia selalu mengalami penurunan. 
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Tabel 1.1 

Persentase Kemiskinan di Indonesia dari Tahun  2012-2016 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin (Juta 

Orang) 
Presentase Penduduk Miskin  

2012 28.59 11.66 

2013 28.55 11.47 

2014 27.73 10.96 

2015 28.51 11.13 

2016 27.26 10.70 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, 2018. 

Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 28,55 juta orang 

(11,47 persen), tahun 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen), kemudian 

pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 28,51 juta 

orang (11,13 persen), dan pada tahun 2016 tingkat kemiskinan di Indonesia 

kembali mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 27,26 juta orang (10,70 

persen) dari tahun sebelumnya. 

Kemiskinan telah menjadi masalah kependudukan yang berkelanjutan baik 

nasional maupun regional. Sehingga dalam pengentasannya memerlukan strategi 

yang tepat dan berkelanjutan. Sembilan kota di Jawa Timur dikenal dengan 

kawasan industrinya dan destinasi pariwisata yang kompleks. Dibalik 

kompleksnya kawasan industri  dan destinasi pariwisata yang kompleks di 

Provinsi Jawa Timur tak luput juga dari masalah kemiskinan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Timur yang terlihat pada tabel 1.2 pada periode 2012 hingga 2016 tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 sebesar 

2992,70 ribu orang (13,58 persen), dan pada taun 2013 hingga tahun 2014 tingkat 

kemiskinan  di Provinsi Jawa Timur selalu mengalami penurunan dimana pada 
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tahun 2013 menurun sebesar 4893,00 ribu orang (12,78%), kemudian pada tahun 

2014 kembali mengalami penurunan sebesar 4748,40 ribu orang (12,28% persen), 

pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mengalami 

peningkatan sebesar 4789,12 ribu orang (12,34 persen), dan pada tahun 2016 

tingkat kemiskina di Provinsi Jawa Timur kembali mengalami penurunan sebesar 

4703,05 ribu orang (12,05 persen). 

Tabel 1.2 

Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2012-2016 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin 

(ribu orang) 

Presentase Jumlah 

Penduduk Miskin 

2012 4992,70 13,08 

2013 4893,00 12,73 

2014 4748,40 12,28 

2015 4789,12 12,34 

2016 4703,30 12,05 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, 2018. 

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan salah satunya adalah tingkat 

pengangguran. Dalam pembangunan ekonomi dan tenaga-tenaga kerja manusia 

yang disebut menganggur dan setengah menganggur. Tenaga yang menganggur 

adalah merekayang ada dalam umur angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan 

pada tingat upah yang berlaku. (Irawan 1992:68). 

Tabel 1.3 

Persentase Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2012-2016 

Tahun 
Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (%) 

Presentase  Pengangguran 

Terbuka (%) 

2012 69,57 4,09 

2013 69,78 4,30 

2014 68,12 4,19 

2015 67,84 4,47 

2016 66,14 4,21 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, 2018. 
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Tabel 1.3 merupakan tabel yang menggambarkan tingkat pengangguran 

terbuka di Provinsi Jawa Timur pada periode 2012 hingga 2016. Pada tabel 1.3 

dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di tahun 2012 sebesar 4,09 

persen, pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka  di Provinsi Jawa Timur 

Mengalami peningkatan sebesar 4,30 persen. Dibandingkan tahun 2014 dan 2015 

mengalami peningkatan yang cukup besar dimana pada tahun 2014 sebesar 4,19 

persen meningkat di tahun 2015 hingga 6,47 persen. Pada tahun 2016 tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 4,21 

persen dari tahun sebelumnya. 

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi sebuah daerah merupakan 

permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali 

dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yakni 

kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Dan berdasarkan tabel 1.5 

bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016 bergerak naik atau selalu meningkat di setiap tahunnya 

. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply 

bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan 

tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia (Maier dalam Mudrajad 

Kuncoro,1997) 
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Tabel 1.4 

Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016 

No. Tahun 
Jumlah Penduduk (ribu 

jiwa) 

1 2012 38.107 

2 2013 38.363 

3 2014 38.610 

4 2015 38.848 

5 2016 39.075 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, 2018. 

Pada tabel 1.5 terlihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur dari 

tahun 2012 sampai 2016 selalu meningkat. Pada tahun 2012 jumlah penduduk di 

Provinsi Jawa Timur sebesar 38.107 Ribu jiwa, pada tahun selanjutnya yaitu 

tahun 2013 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 38.363 

ribu jiwa di ikuti pada tahun 2014 dengan jumlah 38.610 ribu jiwa, pada tahun 

2015 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 38.848 ribu 

jiwa, dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 jumlah penduduk di Provinsi 

Jawa Timur meningkat sebesar 39.075 ribu jiwa. 

Dari latar belakang masalah diatas, di Provinsi Jawa Timur pada periode 

2012-2016 terjadi kecendrungan kenaikan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu 

penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan 

di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh 

variabel jumlah penduduk, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di 

Sembilan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.  Penelitian ini bermaksud 

untuk menganalisis kondisi tersebut dengan mengambil judul penelitian “Analisis 

Pengaruh Jumlah Penduduk, dan Pengangguran Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Sembilan Kota Provinsi Jawa Timur”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah bagaimana pengaruh jumlah penduduk, dan pengangguran terhadap 

kemiskinan di Sembilan kota Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012-2016. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup 

penelitian. Dan berdasarkan Latar belakang di atas, maka dapat di ketahui 

batasan-batasan masalah penelitian ini hanya akan berfokus pada pengaruh 

jumlah penduduk, dan pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Sembilan 

kota Provinsi Jawa Timur 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis 

pengaruh jumlah penduduk, dan pengangguran terhadap kemiskinan di sembilan 

kota Provinsi Jawa Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengambil kebijakan 

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu 

untuk mengatasi masalah kemiskinan. 
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b. Ilmu Pengetahuan 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu 

pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan 

mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 


