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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketimpangan pendapatan yang dialami di masyarakat saat ini 

memberikan efek peningkatan kemiskinan dan memperburuk keadaan 

perekonomian di indonesia. Dalam hal ini manusia selalu merasa tidak puas 

dengan apa yang dimilikinya karena tuntutan keadaan yang mau tidak mau 

mengharuskan mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Fenomena kemiskinan saat ini sangat mudah dijumpai baik di desa 

maupun di kota. Di balik bangunan megah gedung-gedung hotel dan mall di 

Surakarta, masih tidak terlalu sulit kita jumpai rumah-rumah kumuh berderet 

di bantaran sungai bengawan solo, atau para anak jalanan yang berkeliaran di 

perempatan jalan. Anehnya, secara statistik jumlah mereka bukan berkurang, 

tetapi justru terus bertambah. Terlebih lagi setelah krisis ekonomi melanda 

Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk 

miskin di Indonesia tahun 2003 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,4 persen 

atau 37,4 juta orang. Persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 

2011 menurun tapi masih tetap tinggi, sebesar 12,5 persen. Akan tetapi 

karena jumlah penduduk yang lebih besar, maka jumlah penduduk miskin 

bertambah 30,02 juta orang dengan sebaran di perkotaan 11,05 juta orang dan 

di pedesaan 18,97 juta orang (www.bps.go.id). 

http://www.bps.go.id/
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Konsep dan definisi kemiskinan sifatnya beragam, mulai dari 

ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar dan 

memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan untuk berusaha dan sampai 

pada pengertian luas yang memasukkan aspek sosial – moral. Kemiskinan 

dipandang sebagai suatu keadaan yang terkait sikap, budaya hidup dan 

lingkungan dalam suatu masyarakat. Selain itu juga dianggap sebagai 

ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan 

oleh suatu pemerintahan sehingga mereka merasa di posisi yang lemah dan 

tereksploitasi. Inilah yang dinamakan kemiskinan struktural. 

Parameter kemiskinan yang digunakan oleh Asian Development Bank 

(ADB) adalah definisi bahwa miskin penghasilan di bawah 1,25 dollar AS per 

hari. Berdasarkan data ADB jumlah penduduk miskin di Indonesia, 2010 

adalah 43,1 juta jiwa. Dikatakan ADB bahwa penyelesaian masalah 

kemiskinan di Indonesia lambat jika dibandingkan negara-negara lain di Asia. 

China dan Vietnam yang tadinya memiliki persentase penduduk miskin lebih 

besar berhasil menyalip Indonesia, dimana jumlah warga miskin disana turun 

drastis. 

Untuk World Bank parameter yang digunakan adalah standar 

intemasional bahwa penduduk miskin adalah mereka yang merniliki 

pengeluaran per hari U$2 atau kurang menggunakan metode Purchasing 

Powe Parity (PPP). Selain itu World Bank juga menetapkan klasifikasi 

penduduk sangat miskin (ekstremely poor) untuk pengeluaran per harinya di 
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bawah U$1. Berdasarkan kriteria tersebut tentunya jumlah kemiskinan versi 

World Bank juga berbeda. 

Kemiskinan dapat diselesaikan secara struktural dan nyata, murni tanpa 

tendensi apapun atau maksud politis supaya frekuensinya tidak lagi fluktuatif. 

Misalnya melindungi produk dalam negeri, peningkatan UKM untuk 

memperluas lapangan kerja, penerapan pajak progresif supaya kesenjangan 

antara miskin dan kaya tidak terlalu signifikan, pemerataan pembangunan, 

dan kemudahan akses pendidikan semua kalangan, karena kunci paling 

penting untuk membuat masyarakat lepas dari jerat kemiskinan adalah 

peningkatan pendidikan untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera. 

Selain itu seseorang juga mempunyai sifat pengendalian diri untuk 

menghadapi masalah jerat kemiskinan, dimana seseorang mampu 

mengendalikan diri ataupun mampu menghadapi situasi yang sedang 

dialaminya. Jika seseorang bekerja dengan penghasilan yang serba 

kekurangan namun orang tersebut mampu mengendalikan diri dan menyikapi 

keadaan pada dirinya, hal tersebut bisa menjadi dorongan atau motivasi bagi 

orang tersebut untuk bekerja supaya bisa mendapat penghasilan yang layak. 

Pendapatan atau penghasilan seseorang dikatakan cukup bergantung pada 

orang itu sendiri, dimana bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi 

penghasilan yang ia terima. Bilamana seseorang selalu merasa kurang dengan 

penghasilan yang didapat, maka itu akan menjadi rasa ketidakpuasan 

seseorang dengan penghasilan yang diterima. 
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Berdasarkan basil pemikiran tersebut di atas maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul "Pengaruh Perceived Locus Of Control Dan 

Perceived Income Adequacy Terhadap Kepuasan Pada Penghasilan 

Masyarakat Miskin Di Kota Surakarta." 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian 

yang nantinya menjadi arah bagi langkah-langkah penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah variabel perceived locus of control dan perceived income 

adequacy mempunyai pengaruh terhadap kepuasan penghasilan pada 

masyarakat miskin di kota Surakarta ? 

2. Faktor manakah diantara variable perceived locus of control dan 

perceived income adequacy yang dominan pengaruhnya terhadap 

kepuasan penghasilan masyarakat miskin di kota Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas ditetapkan tujuan-tujuan penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis pengaruh variable perceived locus of control dan 

perceived income adequacy terhadap kepuasan penghasilan pada 

masyarakat miskin kota surakarta. 

2. Untuk menganalisis variable yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

kepuasan penghasilan pada masyarakat miskin di kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis : untuk menambah wawasan dan memperluas literature 

yang berkaitan dengan variabel-variabel perceived locus of control dan 

perceived income adequacy. 

2. Manfaat secara praktis : untuk memberikan informasi dan bukti empiris 

tentang pengaruh variabel perceived locus of control dan perceived 

income adequacy sebagai bahan pengambilan keputusan bagi instansi 

terkait. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan dari penulisan skripsi ini, yang mencakup latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai pengertian perceived locus of control, 

pengertian penghasilan, penelitian terdahulu, hipotesis dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III. METODA PENELITIAN 

Bab ini memuat jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

jenis pengumpulan metode pengambilan sampel, metode 

pengujian kuatitas data, dan metode analisis data. 

BAB IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, data yang 

diperoleh, hasil analisis dan pembahasannya serta pembuktian atas 

hipotesis yang dibuat (jawaban sementara) sebelumnya. 

BAB V.  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 




