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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan pembangunan ekonomi 

yang tinggi dan berkelanjutan dengan perencanaan pembangunan yang 

efisien dan efektif menuju kemandirian daerah dan kemajuan daerah yang 

merata. Tambunan (2003:40) yang dikutip dalam Fitriyah (2013). 

Berdasarkan UU no.26 tahun 2007 tentang tata ruang, kawasan perkotaan 

adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama dan juga sebagai 

kawasan pusat perekonomian bukan pertanian dengan fungsi kawasan 

pemukiman perkotaan,pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial serta pusat perekonomian. 

Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 6.428,57 km, terbagi 

menjadi 38 Kabupaten/Kota 640 Kecamatan dan 8.464 desa yang 

mempunyai keragaman antar daerah. Keragaman antar daerah ini 

disebabkan oleh perbedaan karakteristik ekonomi,alam,sosial dan budaya. 

Hal tersebut menyebabkan pembangunan ekonomi pada daerah yang 

memiliki potensi lebih unggul pada salah satu bidang menjadi lebih tinggi. 

Sehingga ketimpangan antar daerah lebih tinggi. 

Keadaan geografis dan dumber daya daerah yang berbeda-beda 

memberikan dampak perbedaan terhadap kondisi perekonomian di 

wilayah tersebut. Daerah yang mempunyai sumberdaya dan potensi tinggi 

biasanya menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pusat perekonomian 
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diantara daerah sekitarnya. Aktifitas perekonomian yang ada pada daerah 

pusat perekonomian memicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

secara tidak langsung terhadap daerah sekitarnya. Perda no.2/2006 tentang 

RTRW provinsi jawa timur dengan membentuk Satuan Wilayah 

Pembangunan (SWP)dimana setiap SWP diarahkan mempunyai fungsi 

wilayah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. 

Menurut Glaeser dan Khan (2003) yang dikutip dalam Fitriyah 

(2013) SWP Gerbangkertosusila memiliki sektor unggulan industri serta 

memiliki kedekatan antar daerah. Gerbangkertosusila terdiri dari Gresik, 

Bangkalan, Mojokerto, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan dan Kota 

Surabaya sebagai pusat. Selain itu Gerbangkertosusila juga dikenal 

sebagai metropolitan Jawa Timur. 

Tabel 1.1 menunjukkan tingkat kemiskinan kawasan metropolitan 

di Indonesia selama kurun waktu empat tahun yaitu tahun 2010 sampai 

tahun 2013 secara umum mengalami penurunan. Kawasan metropolitan 

Gerbangkertosusila diketahui memiliki angka penurunan tingkat 

kemiskinan terkecil yaitu 0,54% apabila dibandingkan dengan awasan 

metropolitan lainnya. 
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Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Kawasan Metropolitan Di Indonesia 

Tahun 2010-2013 (persen) 

Kawasan 
Metropolitan 

Tingkat Kemiskinan (%) Perubahan Tingkat 
Kemiskinan (2010-

2013) 
2010 2011 2012 2013 

Mebidangro 9,08 8,61 8,18 8,24 0,84% 

Jabodetabek-
Punjur 

6,44 6,26 5,86 5,89 0,55% 

Bandung 8,89 8,57 8,03 7,82 0,56% 

Mamminasata 8,43 7,53 7,14 7,35 1,07% 

Gerbangkertosusila 11,33 11,63 10,92 10,79 0,54% 

Kedung Sepur 12,75 12,43 11,36 10,90 1,85% 

Sarbagita 4,32 3,49 3,01 3,21 1,11% 

Sumber : Kurniawati, A, Gunawan, B. T., dan Indrasari, D. P. R. (2017). 

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seorang individu 

maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup(BPS,2002). 

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul didalam 

upaya pembangunan kawasan perkotaan dan dianggap sebagai 

permasalahan yang bersifat multidimensional,Winarso (2006) yang dikutip 

dalam Kurniawati (2016). Masalah kemiskinan bersifat multidimensi 

dikarenakan tidak hanya menyangkut ukuran pendapatan namun juga 

beberapa faktor sosial.  

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu daerah maka dapat 

dilihat dari seberapa besar tingkat kemiskinan yang terdapat pada daerah 

tersebut. Tingkat kemiskinan mempunyai hubungan yang negatif dengan 

tingkat kesejahteraan, dengan demikian jika tingakat kemiskinan tinggi 

makan tingkat kesejahteraan rendah dan sebaliknya saat tingkat 

kemiskinan rendah maka tingkat kesejahteraan meningkat. 
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Pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan 

dalam upaya pembangunan ekonomi. Pengangguran diakibatkan  oleh 

pertumbuhan permintaan tenaga kerja yang lambat baik dari sektor 

pertanian tradisional maupun sektor industri modern serta cepatnya 

pertumbuhan penawaran tenaga kerja sebagai akibat cepatnya 

pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. 

Melihat bahwa Indonesia meupakan negara padat penduduk 

dengan jumlah penduduk terbesar nomer 4 di dunia maka seyogyanya 

mengunakan teknologi padat karya dalam teknik produksinya. Namun, 

kenyataan prakteknya sering ditemui penggunaan teknik produksi padat 

modal dengan mesin-mesin dan alat-alat besar di sektor pertanian dan 

industri. Penggunaan alat-alat yang canggih dan serba otomatis ini biasa 

diiringi pemandangan penganggur-penganggur yang sedang menanti 

pekerjaan. 

Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun 

penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak 

selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk 

tersebut mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasilkan produksi 

yang dihasilkan. Laju pertumbuhan penduduk di kawasan 

Gerbangkertosusila tidak dapat dihindari seiring berkembangnya kondisi 

ekonomi yang menjadi daya tarik bagi penduduk yang berada diluar 

kawasan tersebut. Disamping itu tingkat partisipasi angkatan kerja di 

kawasan ini meningkat,namun walaupun angkatan kerja meningkat tetapi 
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angka pengangguran menunjukkan angka yang cukup tinggi karena 

sebagian masyarakat mempunyai pola pikir bahwa bekerja harus di 

instansi pemerintah atau di perusahaan. Sedangkan, lapangan pekerjaan 

yang semakin terbatas. 

Upah minimum ditetapkan untuk melindungi pekerja dari upah 

rendah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejah teraan pekerja dengan 

upah rendah. Upah minimum awalnya ditetapkan berdasarkan dengan 

pertimbangan standar hidup layak dengan maksut untuk melindungi 

kesejahteraan para pekerja, namun saat ini upah minimum ditetapkan 

berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum 

dinilai dapat mengurangi kemiskinan dengan mensejahterakan para 

pekerja Kurniawati,dkk. (2017). 

B. Rumusan Masalah 

Seberapa besar  pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 

Upah Minimum Kabupaten/kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila. 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas dan terarah sehingga perlu 

dilakukan batasan masalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada variabel 

tingkat pengangguran terbuka,upah minimum kabupaten/kota,tingkat 

partisipasi angkatan kerja  terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan 

Gerbangkertosusila,data penelitian ini menggunakan kurun waktu selama 

10 tahun yaitu tahun 2006 - 2015. 
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D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh, tingkat pengangguran 

terbuka (TPT), upah minimum kabupaten/kota, tingkat partisipasi 

angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan 

Gerbangkertosusila pada tahun 2006-2015. 

2. Manfaat 

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

 Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai referensi apabila ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kemiskinan di 

Kawasan Gerbangkertosusila. 

 Bagi pembuat kebijakan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap kemiskinan. 

 Bagi peneliti  penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada 

ilmu pengetahuan dan juga kepada peneliti selanjutnya sebagai 

bahan referensi penelitian. 


