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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan adalah salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat 

perhatian pemerintah dinegara manapun tak terkecuali di negara sedang 

berkembang yaitu Indonesia. Tersedianya data yang akurat dan tepat sasaran 

perihal kemiskinan merupakan salah satu aspek penting dalam menanggulangi 

tingkat kemiskinan. Perhatian lebih terhadap orang miskin dapat menjadi 

pengukuran kemiskinan yang terpercaya sehingga pengambil kebijakan 

mempunyai instrument yang tangguh dalam mengentaskan kemiskinan. Kebijakan 

pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan dapat dievalusi serta 

dibandingkan antar waktu dan daerah serta memastikan target penduduk miskin 

dengan adanya data kemiskinan yang baik sehingga mampu memperbaiki kondisi 

penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistika,  

Kemiskinan adalah “kurangnya kesejahteraan”. Pendapatan Konvensional 

melibatkan kepemilikan barang merupakan adanya kondisi kesejahteraan. 

Masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar akibat dari 

pendapatan yang rendah sehingga mereka berada diatas ambang minimal kategori 

sejahtera. Dalam hal ini kemiskinan dilihat dari masalah keuangan. Masyarakat 

dapat dikatakan miskin ketika dalam kondisi kekurangan pangan, tidak mempunyai 

tempat tinggal dan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dimensi-dimensi 

kemiskinan bisa diukur secara langsung melalui kemampuan menulis dan membaca 

serta mengukur tingkat kekurangan gizi. Pendekatan yang paling luas pada 

kesejahteraan dan kemiskinan.
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Berfokus terhadap kemampuan individu dalam menjalankan fungsinya di 

masyarakat. Masyarakat miskin sering kali tidak mempunyai kemampuan pokok; 

mereka barangkali mempunyai pendapatan atau pendidikan yang terbatas, merasa 

tidak berdaya dan tidak mempunyai kebebasan politik.(Haughton and Khander, 

2012)  

Pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten pada tahun 2016 tumbuh 

sebesar 5.28 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 5.71 persen. 

tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten ini ditopang oleh kegiatan 

pemerintah terhadap perbaikan kinerja ekspor serta konsumsi pemerintah dan 

investasi yang merupakan faktor pendorong yang menjadikan tingginya 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten ini terdapat dari sisi permintaan. 

Sedangkan terjadinya peningkatan kinerja terdapat pada sektor konstruksi, industri 

pengolahan serta transportasi dan pergudangan terlihat dari sisi penawaran. 

Pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten pada tahun 2017 merupakan 

tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta di lingkup kawasan Pulau Jawa serta 

lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 5.19 persen (Pratama, 

Mabrury and Ansory, 2018).      

Permasalahan kemiskinan terus menjadi masalah besar di seluruh wilayah 

Indonesia tak terkecuali Provinsi Banten, berbagai upaya telah dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Banten dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negera serta 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka menekan 

angka kemiskinan. Ini terlihat dari persentase tingkat kemiskinan di kawasan pulau 

jawa yang ditunjukan pada Tabel 1.1 Halaman 3 sebagai berikut: 



3 
 

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Kawasan Pulau Jawa Tahun 2009-

2017 

PROVINSI  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

JAWA TIMUR 16,68 15,26 14,23 13,08 12,73 12,28 12,28 11,85 11,20 

DIY YOGYAKARTA 17,23 16,83 16,08 15,88 15,03 14,55 13,16 13,10 12,36 

JAWA TENGAH 17,72 16,56 15,76 14,98 14,44 13,58 13,32 13,19 12,23 

JAWA BARAT 11,96 11,27 10,65 9,89 9,61 9,18 9,57 8,77 7,83 

DKI JAKARTA 3,62 3,48 3,75 3,70 3,72 4,09 3,61 3,75 3,78 

BANTEN 7,64 7,16 6,32 5,71 5,89 5,51 5,75 5,36 5,59 

Sumber: Badan Pusat Statistika 2018 

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 

2009-2017 mengalami Fluktuasi serta nilai kemiskinan terendah sebesar 5,36 

persen pada tahun 2016 dan nilai kemiskinan terbesar berada pada tahun 2009 

sebesar 7,64 persen. kemiskinan di Provinsi Banten menduduki peringkat kedua 

terendah setelah  Provinsi DKI Jakarta yang menduduki peringkat pertama dengan 

nilai kemiskinan terendah di kawasan Pulau Jawa.  Bahkan Persentase tingkat 

kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2009-2017 lebih rendah dari persentase 

tingkat kemiskinan nasional, hal ini ditunjukan pada Gambar 1.1 sebagai berikut: 

 
Sumber: Badan Pusat Statistika 2018 

Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan tahun 2009-2017 
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Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja tetapi belum 

mendapatkan pekerjaan dan sudah termasuk dalam angkatan kerja. Dilihat dari 

sudut pandang individu, pengangguran dapat menimbulkan permasalahan sosial 

dan ekonomi terhadap siapa saja yang mengalaminya. Seseorang yang menganggur 

harus mengurangi pengeluaran konsumsinya karena tidak mempunyai pendapatan. 

Selain itu, penganguran juga dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. 

Tingginya pengangguran di Provinsi Banten dapat menimbulkan implikasi 

sosial yang luas karena pengangguran adalah salah satu penyebab timbulnya 

kemiskinan serta dapat meningkatkan potensi kerawanan sosial. Dilihat dari sisi 

ekonomi, besarnya tingkat pengangguran dapat mengurangi konsumsi rumah 

tangga secara agregat maka pada akhirnya akan menghambat roda perekonomian. 

tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten dari tahun 2009-2017 mengalami 

fluktuasi, kemiskinan terendah sebesar 8,92 persen pada tahun 2016 dan 

kemiskinan tertinggi yaitu 14,97 persen pada tahun 2009. 

Investasi adalah pengeluaran untuk menaikan tingkat produksi serta dapat 

meningkatkan kemampuan masyarakat. Investasi merupakan pengeluaran untuk 

penambahan alat-alat produksi dalam masyarakat, sehingga akan menaikan output 

barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan pendapatan  sehingga pertumbuhan 

ekonomi dapat meningkat. Dalam hal ini pemerintah sudah seharusnya membuat 

kebijakan yang dapat meningkatkan masuknya investai. 

Investasi di Provinsi Banten dari tahun 2009-2017 mengalami fluktuasi 

dimana nilai investasi tertinggi sebesar 11,899,825.7 Juta Rupiah pada tahun 2016 
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dan nilai investasi terendah sebesar 1,147,992.3 Juta Rupiah pada tahun 2011. 

Investasi Provinsi Banten pada tahun 2009-2017. 

Pendidikan merupakan proses tiada akhir yang selalu diupayakan oleh 

siapapun terutama (sebagai tanggung jawab negara) pendidikan dapat membentuk 

pola pikir dan cara bertindak seseorang. Seiring berjalannya waktu terdapat 

perubahan cara berpikir masyarakat yang turut andil dalam pembentukan seorang 

individu. Pendidikan merupakan sarana dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. 

Perjalanan sejarah mencatat perkembangan yang terus berubah serta dapat 

menciptakan lembaga pendidikan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik yang 

berkembang.(Soyomukti, 2010) 

Pendidikan adalah investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sehingga seseorang mempunyai kesempatan berkompetisi dengan tujuan 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang serta dapat 

terlibat dalam proses pembangunan. Pendidikan menjadi instrument paling efektif 

untuk memotong mata rantai kemiskinan. Perbaikan tingkat kesejahteraan 

penduduk di suatu daerah tidak terlepas dari pendidikan yang merupakan penentu 

kualitas penduduk. Kualitas penduduk di Provinsi Banten sendiri sepanjang tahun 

2009-2017 meningkat cukup pesat, peningkatan persentase penduduk yang 

menamatkan pendidikan menengah atas (SMA) di Provinsi Banten dengan 

persentase tertinggi sebesar 26.09 persen pada tahun 2016 sedangkan persentase 

terendah sebesar 20.73 persen pada tahun 2009.                                                                                                                                                                                      
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, 

Investasi dan pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembatasan pada permasalahan 

pengaruh tingkat pengangguran, investasi dan pendidikan terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2009-2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, investasi dan 

pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

1. Bagi pemerintah, sebagai pengambilan keputusan untuk membuat suatu 

kebijakan. 

2. Bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


