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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan yang banyak terjadi sekarang ini mempunyai penyebaran yang

tidak seimbang baik antar wilayah yang ada di dunia ketiga maupun antara negara

yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Hampir setengah dari seluruh masyarakat

hidup miskin.  Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok

tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan, dalam

rumah tangga miskin, mereka sering merupakan pihak yang menanggung beban

kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula  dengan anak-anak,

mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan tersebut dan kualitas hidup

masa depan mereka terancam oleh ketidaktercukupinya gizi, pemerataan

kesehatan dan pendidikan selain timbul kemiskinan sangat sering terjadi pada

kelompok minoritas tertentu.

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma

tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting  terutama dalam hal pengukuran

kemiskinan yang di dasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan

pada konsumsi (consumption based poverty line) terdiri dua elemen  pertama

pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan

mendasar lainya. Dan yang kedua jumlah kebutuhan lain yang sangat  bervariasi,

yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar  yang

menjadi pusat perhatian pemerintah di Negara manapun. Salah satu aspek penting
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untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data

kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat

dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam

memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang

baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap

kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta

menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi

mereka.

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena

berkaitan dengan pendapatan  yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang

rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan

hidup (World Bank, 2004 )

Menurut bank dunia 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

dikatagorikan miskin ( The poor ) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) , serta

tingkat pendidikan dan kesehatan mereka umumnya tidak memadahi. 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 ,
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pendekatanya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan

terkoordinasi dan terintegrasi. (http://p3b.bappenas.go.id)

Fakta telah membuktikan bahwasanya kemiskinan yang terjadi pada saat

ini sangat memprihatinkan, dan itu terjadi di seluruh penjuru nusantara termasuk

di kabupaten kendal, kabupaten Batang dan kabupaten Pekalongan.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,  air bersih,

pertanahan,  sumberdaya  alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan

atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan

sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Terpenuhinya kebutuhan

dasar menjadi tujuan penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Mengacu pada strategi nasional penanggulangan  kemiskinan, definisi

kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki

dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa

masyarakat miskin mempunyai hak – hak dasar yang sama dengan anggota

masyarakat lainnya. Lebih dari pada itu kemiskinan juga dipengaruhi oleh

sejumlah factor penyebab antara lain, struktur kebijakan yang kurang memihak

pada aksesibilitas masyarakat miskin, budaya dan lingkungan social serta bencana

alam. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi,

tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi

seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
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Variabel makroekonomi mempunyai andil yang sangat besar terhadap

tingkat kemiskinan, tingginya laju inflasi, rendahnya investasi, disparitas

pertumbuhan ekonomi antar daerah dan antara desa dan perkotaan serta mobilitas

atau berjalanya sumber – sumber ekonomi, secara langsung akan mempengaruhi

tingkat kemiskinan. Di sisi lain, pergerakan sektor riil di pedesaan menjadi bagian

penting atas perencanaan program pembangunan. Selama sektor riil pedesaan

tidak bergerak secara akseleratif, selama itu pula program pengentasan

kemiskinan kurang memberikan hasil yang signifikan. Usaha pengentasan

kemiskinan di sadari merupakan kewajiban semua pihak, bagian dari

tanggungjawab  sosial  dan tanggungjawab pemerintah  yang tidak bisa disekat

dengan waktu, karena kemiskinan itu sendiri bagian dari ornament dunia yang

tidak mungkin dapat di bebaskan, seperti pembebasan buta huruf.

Permasalahan strategis dipemerintahan provinsi jawa tengah khususnya di

karesidenan semarang tidak jauh beda dengan permasalahan di tingkat pusat yaitu

masih tingginya angka tingkat kemiskinan jika dibandingkan dengan kota maupun

provinsi lain, oleh karena itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama,

terutama pemerintah pusat sebagai penyangga dan bersama-sama untuk

membangun masyarakat  sehingga angka kemiskinan bisa menurun dan

masyarakat bisa sejahtera.

Kemiskinan di Kabupaten Kendal masih menunjukkan angka yang cukup

tinggi. Berdasarkan data statistik (Bps Jawa Tengah) tahun 2003 di Kabupaten

Kendal masih terdapat penduduk miskin sebanyak 204.091 jiwa (22,90 %) atau

51.025 rumah tangga miskin (RTM). Melalui berbagai program pembangunan
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termasuk Program Gerdu-Taskin (Kelompok  Pengentasan Kemiskinan ), Angka

kemiskinan sampai dengan tahun 2004 masih tetap tinggi sebesar 22,90 % setara

dengan 204.100 jiwa. Masih tingginya penduduk miskin ini dinilai semakin

mendekati angka rawan, dan Sekitar 250.000 dari 1.150.000 atau kurang dari

seperempat warga Kendal, Jawa Tengah, hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar

29.000 siswa membutuhkan bantuan biaya pendidikan.(KENDAL KOMPAS.com)

Kemiskinan juga berhubungan erat dengan permasalahan sosial dimana

kemiskinan perkotaan akan menyebabkan meningkatnya gelandangan dan anak

jalanan. Kemiskinan juga berhubungan dengan akses terhadap pendidikan maupun

informasi. Dan berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian dalam skripsi yang mengambil judul “ANALISIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN  DI

LIMA KAB/KOTA SE KARESIDENAN SEMARANG TAHUN 2002-2010

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tingkat  Pendidikan (angka melek huruf)  Bisa Mempengaruhi

Tingkat Kemiskinan Di Lima Kab/kota Se Karesidenan Semarang Tahun

2002-2010?

2. Bagaimana Tingkat Kesehatan (angka harapan hidup)  Bisa Mempengaruhi

Tingkat Kemiskinan  Di Lima Kab/kota Se Karesidenan Semarang Tahun

2002-2010?

3. Bagaimana Angkatan Kerja   Bisa Mempengaruhi  Tingkat Kemiskinan  Di

Lima Kab/kota Se Karesidenan Semarang  Tahun 2002-2010?
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4. Bagaiman PDRB Bisa mempengaruhi Tingkat Kemiskian di Lima Kab/Kota

Se Karesidenan Semarang  Tahun 2002-2010?

C.  Tujuan Penelitian

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Pendidikan (angka melek

huruf) Mempengaruhi Tingkat  Kemiskinan  Di Lima Kab/kota Se

Karesidenan Semarang Tahun  2002-2010?

2. Menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Kesehatan (angka harapan

hidup) Mempengaruhi  Tingkat Kemiskinan Di Lima Kab/kota Se

Karesidenan Semarang Tahun  2002-2010?

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh Angkatan Kerja Mempengaruhi

Tingkat Kemiskinan Di Lima Kab/Kota Se Karesidenan Semarang Tahun

2002-2010?

4. Menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB mempengaruhi Tingkat

kemiskinan di Lima Kab/Kota Se Karesidenan Semarang  Tahun 2002-2010?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah jawa tengah khususnya di karesidenan semarang  dan

kabupaten jepara untuk memecahkan masalah yang terjadi di jawa tengah

tersebut dengan tingginya angka kemiskinan dan untuk mengambil kebijakan

- kebijakan  yang mampu mengatasi jumlah kemiskinan.

2. Bagi masyarakat umum merupakan refrensi ataupun sebagai bahan dasar

dalam melakukan suatu kegiatan perekonomian.

3. Penelitian ini bagi penulis merupakan penerapan ilmu ekonomi yang di

peroleh di dalam perkuliahan dan dalam praktek di masyarakat.
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4. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi – informasi tentang

data - data penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang

diungkapkan dalam penelitian ini.

E. METODE  ANALISIS  DATA

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat Kuantitatif dengan mengambil data Panel Di Lima Kab/kota

Se Karesidenan Semarang  Tahun 2002-2010. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu  data yang  diambil dari dokumen-

dokumen atau catatan – catatan yang  dikeluarkan oleh instansi atau badan –

badan tertentu.  Data yang digunakan meliputi Pendidikan (angka melek huruf),

Kesehatan (angka harapan hidup) dan Angkatan kerja dan PDRB.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen (Variabel Terikat)  yaitu variable yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen

merupakan Penduduk miskin Di Lima Kab/kota Se Karesidenan Semarang

Tahun 2002-2010. Yaitu adalah 1. Kab Kendal 2. Kota Semarang 3. Kab

Semarang 4. Kota Salatiga  5. Kab Demak

b. Variabel Independen (Variabel Bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable terikat.

Variabel – Variabel independen adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan (angka melek huruf)

2. Tingkat kesehatan (angka harapan hidup)

3.      Jumlah Angkatan Kerja  ATK

4.      PDRB

3. Alat dan Model Analisis
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Alat analisis  yang  digunakan  penelitian  ini adalah analisis Regresi

Linier dengan  PLS ( Panel Least Square) yang diformulasikan sebagai berikut:

∆In KMSt = γ0 + γ1∆Ln AMHt + γ2∆Ln AHH t + γ3∆Ln ATK t+ γ4∆Ln

PDRBt+ γ5Ln AMHt-1 + γ6Ln AHH t-1 + γ7Ln ATK t-1 +

γ8Ln PDRBt-1 +PLS + ut

- KMS         = Penduduk  Miskin Tahun 2002-2010

- AMH       = Tingkat Pendidikan (angka melek huruf)

- AHH       = Tingkat kesehatan (angka harapan hidup)

- ATK        = Angkatan Kerja (atk)

- PDRB        = PDRB

- Po        = Konstanta

- P1..P8  = Koefisien Regresi

- Ut       =  Variabel Pengganggu

- Ln       = Logaritma Natural

- PLS   = Panel Least Square

F. Definisi operasional Fariabel

a. Uji Stasioneritas

1) Uji akar-akar unit (unit root test)

Uji akar-akar unit ini dimaksudkan untuk menentukan stasioner atau

tidaknya sebuah variabel.Apabila data yang diamati dalam uji akar-akar unit (unit

root test) ternyata belum stasioner, maka harus dilanjutkan dengan uji derajat

integrasi (Integration Test) sampai memperoleh data yang stasioner. Pengujian
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akar-akar unit dengan derajat integrasi sama-sama akan dilakukan dengan

menggunakan uji DF (Dickey-Fuller) dan uji ADF (Augmented Dickey-Fuller).

2) Uji kointegrasi (Cointegration test)

Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang  antara

variabel bebas dan terikat, dan uji inis merupakan kelanjutan dari uji akar-akar

unit (unit root test) dan uji integrasi (Integration test).

3) Uji derajat integrasi (1st Difference)

Uji derajat integrasi merupakan lanjutan dari uji kointegrasi. Uji derajat

integrasi (1st Difference) perlu dilakukan untuk  penstasioneran  data  agar

diperoleh hasil regresi yang tidak langsung.

b. Pengujian Asumsi Klasik.

1) Uji Heteroskedastisitas

Kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas.

2) Uji Autokorelasi

Autokorelasi mengidentifikasikan adanya pengaruh nilai variabel masa

lalu terhadap nilai variabel masa kini atau mendatang.

3) Uji Normalitas (Ut)

Asumsi normalitas gangguan Ut penting sekali, mengingat uji validitas

pengaruh variabel independen baik secara serempak (Uji F) maupun sendiri-

sendiri (Uji t) dan estimasi nilai variabel independen.Uji normalitas yang

digunakan adalah uji Jarque-Berra.

4) Uji Spesifikasi Model (Ramsey-Reset)
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Uji spesifikasi model juga disebut uji linearitas, hal ini dikarenakan uji

Ramsey-Reset digunakan untuk mengetahui apakah model yang diuji linier atau

tidak.

c. Uji Statistik

Uji ini menilai Good Ness of Fit yang terdiri dari :

1) Uji F (F test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan eksis

atau tidak.

2) R2 (Koefisien Determinasi Majemuk)

Koefisien Determinasi merupakan proporsi atau prosedur hubungan varian

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

3) Uji t (Uji Validitas pengaruh)

Uji t statistik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen secara dua sisi (two fail).
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G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah,    perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian

dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini di kemukakan landasan teori yang digunakan

sebagai bahan pendukung atau mendasari penelitian, penelitian

terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang obyek penelitian, jenis dan sumber data,

definisi operasional variable dan pengukuranya, penurunan model

PLS dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum di Lima kab/kota Se

karesidenan semarang, hasil analisis data dan pembahasan hasil

penelitian.

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN

Membahas tentang kesimpulan dan saran

s


