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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan muncul ketika individu atau sekelompok orang tidak mampu 

memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidupnya yang dianggap sebagai kebutuhan 

dasar untuk menjamin kelangsungan hidupnya, sehingga kemiskinan harus 

dikurangi atau  paling tidak diturunkan.  

Permasalahan Kemiskinan memang sangat komplek, banyak upaya yang 

telah dilakukan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satu 

upaya dalam penurunan kemiskinan adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang 

diimbangi dengan struktur ekonomi modern. yakni struktur ekonomi yang banyak 

mengandalkan sektor Jasa dan Industri, dibandingkan pada sektor primer.  

Jika dilihat dari tingkat kemiskinan di Indonesia, Provinsi Jawa Timur 

masih dikategorikan tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Dikarenakan 

provinsi jawa timur menempati angka pertama persentase kemiskinan tertinggi di 

di indonesia. Berikut adalah data Persentase Penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Timur 2010-2017. 
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sumber : Data bps jatim  

Gambar 1.1 

Persentase Penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 2010-2017 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun persentase 

penduduk miskin mengalami tren penurunan. Di tahun 2011 menuju 2012 

mengalami penurunan sebesar 0.72% yang awalnya 13.80% menjadi 13.08% hal 

ini dikatakan baik karena upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat 

kemiskinan berhasil. Untuk tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan di setiap 

tahunnya. Pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0.6%. Kemudian 

diikut dengan penurunan di tahun-tahun selanjutnya. hal ini disebabnya oleh 

banyaknya faktor salah satunya yaitu adanya perubahan struktur ekonomi. 

Perubahan struktur ekonomi menjadi salah satu indikator untuk mengukur 

keberhasilan penurunan kemiskinan. Perubahan sktuktur ekonomi dari agraris 

menuju industri dan niaga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik 

Bruto daerah dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.  
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Perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, Industri maupun 

niaga, Hal tersebut tergantung pada sektor apa yang menjadi tulang punggung 

perekonomian negara tesebut. Jika dilihat dari bentuk produk domestik regional 

bruto indonesia pada tahun 1990-an masih dalam sektor agraris. Namun sekarang 

Indonesia sudah berstuktur industri dan Jasa.   

Struktur ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dengan Kontribusi 

persentase PDRB kelompok lapangan usaha yang terdiri dari 3 sektor yaitu sektor 

Primer, sekunder dan sektor tersier. Adapun Kelompok lapangan usaha sektor 

primer meliputi lapangan usaha Pertaniam, Perikanan dan Kehutanan, Penggalian 

dan Pertambangan. Untuk Kelompok Usaha sektor sekunder meliputi Kontruksi, 

Industri Pengolahan, Pengadaan listrik, air dan gas.  

Kelompok Usaha Sektor Tersier atau Jasa terdiri dari beberapa sektor yang 

meliputi lapangan usaha Penyediaan makan dan minum, perdagangan besar dan 

eceran, transportasi dan pergudangan, reparasi mobil dan sepeda motor, 

Komunikasi dan informasi, asuransi dan jasa, jasa perusahaan, real estate, 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.  

Menurut Todaro (2011) Perubahan Struktur ekonomi adalah suatu peoses 

perubahnya struktur perekonomian, yang ditandai dengan pertama, yaitu turunnya 

pangsa sektor primer(Pertanian); kedua yaitu Meningkatnya pangsa sektor 

sekunder(Industri) dan Pangsa sektor tersier(jasa) yang mana kontribusi dari 

masing masing sektor dapat menurunkan kemiskinan. (Alfarabi,2014)  
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Kondisi struktur ekonomi dapat diartikan sebagai struktur peranan dari 

masing masing sektor dalam pembentukan perekonomian baik menurut lapangan 

usaha dalam sektor primer, sekunder dan tersier ataupun menurut pembagian 

sektoral. Gambaran Kondisi struktural ekonomi di Provinsi Jawa timur dapat 

diketahui melalui peranan kontribusi disetiap sektornya atau dapat dilihat dengan 

nilai PDRB di daerah tersebut. Stuktur ekonomi dapat dibilang berubah apabila 

Kontribusi atau PDRB dari sektor yang awalnya dominan kemudian digantikan 

oleh sektor ekonomi lain. Berikut adalah Gambaran Kondisi PDRB dan 

Kontribusinya di Jawa Timur.  

Tabel 1.1 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Konstan 2010 dan 

Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, Tersier Provinsi Jawa Timur 2013-2017 

Tahun  
PDRB ADHK (Milliar rupiah) Kontribusi  

Primer Sekunder  Tersier  Primer Sekunder  Tersier  

2010 187526.00 387969.00 415154.00 18.93 39.16 41.91 

2011 214468.00 434687.00 471421.00 19.14 38.79 42.07 

2012 234367.00 487609.00 526793.00 18.77 39.05 42.18 

2013 209514.00 461891.00 521384.00 17.57 38.72 43.71 

2014 216646.00 494593.00 551446.00 17.16 39.17 43.67 

2015 226596.00 519715.00 585064.00 17.02 39.04 43.94 

2016 239785.00 543927.00 621850.00 17.06 38.70 44.24 

2017 247829.00 576322.00 657999.00 16.72 38.88 44.39 

Sumber : Data bps yang diolah  

Pada tabel diatas 1.4 dapat diketahui PDRB ADHK (atas dasar harga 

konstan) pada Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Hal tersebut dapat dilihat dengan kenaikan PDRB dari tahun 2010 hingga tahun 

2017 baik sektor Primer, Sekunder maupun Tersier. Walaupun mengalami 

peningkatan di setiap tahunnya Produk Domestik Regional Bruto sektor primer 

tergolong rendah dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto Sektor 
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lainnya. Nilai PDRB yang paling besar yaitu pada sektor tersier atau jasa, 

kemudian yang kedua adalah sektor sekunder atau industri dan yang terakir yaitu 

pada sektor primer atau pertanian. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya 

transformasi struktur ekonomi di Provinsi Jawa Timur.  

Sementara apabila dilihat dari kontribusinya Sektor Primer dari tahun ke 

tahun mengalami tren menurun, hal tesebut menandakan merosotnya sektor 

primer Kontribusi sektor Sekunder bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Sektor 

tersier mengalami tren meningkat di setiap tahunnya.   

Indikator keberhasilan kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode 

waktu tertentu dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional 

Bruto(PDRB). Beralihnya struktur lapangan usaha dari sektor Primer, sekunder 

dan tersier dapat terlihat dari besarnya persen kontribusi masing-masing sektor 

tersebut yang diharapkan mampu memnrunkan tingkat kemiskinan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perubahan struktur ekonomi menjadi salah satu indikator dalam penurunan 

tingkat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan dengan perubahan struktur ekonomi 

yang dulunya bertumpu sektor primer yang sekarang bergeser menjadi sektor 

sekunder dan tersier diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan 

mensejahterakan masyarakat.  Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, 

sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian ini mengenai : 

1. Bagaimana Profil Kemiskinan, Kontirbusi Sektor Primer, Sekunder dan tersier 

di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2017 
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2.  Bagaimana Pengaruh Kontribusi Sektor Primer, Sektor Sekunder dan sektor 

Tersier terhadap kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Taahun 2010-

2017 

 

C. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas diketahui bahwa kemiskinan menjadi 

permasalahan yang kompleks di Provinsi Jawa Timur, walaupun kemiskinan 

setiap tahunnya mengalami penurunan. Supaya Pembahasan masalah tidak keluar 

dari topik yang sedang diteliti, maka peneliti ini hanya membatasi terkait 

pengaruh Kontribusi Sektor Primer, Kontribusi Sektor Sekunder dan Kontribusi 

Sektor Tersier.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bertujuan untuk :  

1) Mengetahui Profil Tingkat Kemiskinan, Kontribusi Sektor Primer, Kontribusi 

sektor Sekunder dan kontribusi sektor tersier di Kab/Kota Provinsi Jawa 

Timur tahun 2010-2017 

2) Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Kontribusi Sektor Primer, Kontribusi 

Sektor Sekunder dan Kontribusi Sektor Tersier terhadap Kemiskinan di 

Kab/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2017. 
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E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan 

pengetahuan baru, sebagai informasi ilmiah dan bahan referensi dalam pembuatan 

penelitian selanjutnya mengenai kemiskinan, serta dapat digunakan sebagai sarana 

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam pengentasan 

kemiskinan di Jawa Timur.  

 

 

 

 

 

 

 

 


