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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pada hakekatnya setiap daerah memiliki potensi yang khas. Baik itu 

berupa potensi alam, potensi penggerak yakni manusia, potensi budaya, sosial 

dan beragam potensi yang lainnya. Tidak bisa seorang memberi nama daerah 

X adalah daerah yang miskin tanpa alasan yang memang mempunyai bukti. 

Kemungkinan memang daerah x memang miskin sumber daya alam, daerah 

itu tandus, kering akses untuk lalu lintas sulit dilalui dan dijangkau akan tetapi 

etos dan semangat kerja penduduk daerah tersebut belum tentu rendah. 

Penduduk daerah X bisa saja melakukan perpindahan ke daerah lain. Mereka 

sebetulnya memiliki etos kerja tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain 

yang menjadi tujuan mereka mencari penghidupan dan memperoleh rezeki 

untuk meneruskan kehidupan mereka.(Isnaeni ,2004) 

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 (Word 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  
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lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) 

tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat  pendidikan dan 

kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. 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, 

pendekatannya  harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan  

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

Dari masa ke masa masalah kemiskinan tidak pernah lepas untuk 

dibicarakan . pada tahun 1990 perhatian masyarakat kembali timbul 

menyangkut masalah ini setelah sekian lama masalah ini tidak banyak 

diperbincangkan masyarakat luas. Perhatian masyarakat berawal ketika bank 

dunia memuji keberhasilan indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk 

miskin secara relatif  dari 40,08 persen pada tahun 1976 menjadi 17,42 persen 

dari jumlah populasi pada tahun 1978. (Arsyad,1999) 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997 belum 

juga berakhir. Bahkan dalam bebarapa waktu terakhir krisis semakin parah, 

menyerang secara lebih mendalam aspek-aspek mendasar ekonomi Indonesia. 

Keadaan tersebut ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang semakin tinggi 

dan kemiskinan yang terus meluas. Bahkan krisis yang dihadapi Indonesia 

telah manifest dalam bentuk yang paling buruk seperti busung lapar, gizi 

buruk yang melanda beberapa daerah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. 

Berbagai strategi ekonomi dijalankan oleh pemegang kebijakan dengan 
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harapan dapat mengatasi krisis. Perhatian utama ditujukan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam model pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), 

seberapa besar investasi, produksi, pengeluaran pemerintah dan ekspor, 

menjadi faktor penentu pertumbuhan berdasarkan model tersebut.  Berbagai 

upaya dilakukan oleh pemegang kebijakan untuk menarik minat penanaman 

modal, khususnya penanaman modal asing dalam rangka meningkatkan 

investasi, eksport dan pendapatan pemerintah. Salah satunya adalah 

menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak dan 

menjanjikan keuntungan yang besar bagi kegiatan penananaman modal, baik 

dalam kegiatan investasi langsung (direct investement) maupun dalam 

kegiatan perdagangangan (eksport/import). Dalam pandangan pemerintah 

peraturan perundang-undangan yang ada dianggap tidak lagi pro pada 

kepentingan dunia usaha (bussines). Banyaknya investor yang memindahkan 

modal mereka dari Indonesia ke luar negeri menjadi alasan utama, mengapa 

perubahan undang-undang penanaman modal mendesak untuk dilakukan. 

Upaya tersebut sekaligus dilakukan untuk meningkatkan perdagangan melalui 

instumen pasar bebas. ( http://www.globaljust.org)  

Lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal tersebut melikuidasi dua undang-undang penananaman modal 

sebelumnya yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 

(PMA) dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
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(PMDN), sekaligus menetapkan suatu landasan yang sama bagi aktifitas 

penananaman modal asing dan dalam negeri. ( http://www.globaljust.org) 

Kemiskinan disamping merupakan masalah yang muncul dalam 

masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan 

tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan 

pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah 

kemiskinan ini bias ditimbulkan selain hal yang sifatnya alamiah atau kultural 

yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang 

ada, sehingga para pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat 

kemiskinan sebagai masalah struktural. Kemiskinan struktural adalah 

kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktural 

sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber 

pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. (Arsyad, 1997) 

Jumlah penduduk miskin pada tahun 1996 dibanding dengan keadaan 

akhir pembangunan jangka panjang (PJP)I yang lalu (1993) mengalami 

penurunan sebesar 3,4 juta jiwa yaitu turun dari 25,9 juta jiwa pada tahun 

1993 menjadi 22,5 juta jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk miskin di 

perdesaan menurun lebih banyak dibanding dengan perkotaan. Selama periode 

1993-1996 penduduk miskin di perkotaan berkurang 1,5 juta jiwa dan di 

daerah perdesaan berkurang 1,9 juta jiwa. Semakin cepatnya penurunan 

penduduk miskin selama kurun waktu 1993-1996 menunjukkan bahwa 

program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan telah membuahkan hasil. 

(BPS, 2004) 
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Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 

telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup dibawah garis 

kemiskinan. Padahal sebelum terjadinya krisis tersebut, ju mlah penduduk 

miskin di Indonesia terus berkurang. Menurut standar 1996, pada tahun 1996 

jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan diperkirakan 22,5 

juta jiwa atau sekitar 11,3 persen dari seluiruh penduduk Indonesia. Dari 

jumlah ini, 7,2 juta jiwa berada di perkotaan dan 15,3 juta jiwa atau 12,3 

persen dari seluruh penduduk perdesaan  hal ini menurut perhitungan yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. (BPS, 2004) 

 Akibat krisis ekonomi yang terus berkelanjutan, sampai dengan akhir 

tahun 1998, jumlah penduduk miskin telah menjadi 49,5 juta jiwa, atau sekitar 

24,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk 

miskin menjadi 49,5 juta jiwa pada akhir tahun 1998 tersebut tidak 

sepenuhnya terjadi akibat adanya krisis ekonomi, melainkan sebagian terjadi 

karena perubahan standar yang digunakan. Namun perubahan dari standar 

1996 ke 1998 terjadi bukan semata-mata karena pergeseran pola konsumsi, 

tetapi lebih karena perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam 

kebutuhan minimum yang dilakukan agar standar kemiskinan dapat mengukur 

tingkat kemiskinan secara lebih realistis. (BPS, 2004) 

Jumlah penduduk miskin pada tahun 1996 jika diukur dengan standar yang 

sama (standar 1998) adalah 34,5 juta (17,7 persen). Oleh karena, kenaikan riil, 

yang mungkin terjadi sehubungan dengan adanya krisis adalah 15 juta (49,5 

juta dikurangi 34,5 juta). Menurut standar 1998, garis kemiskinan akhir tahun 
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1998, adalah 96.959 rupiah untuk perkotaan dan 72.780 rupiah untuk 

perdesaan. Diukur dengan standar 1998, garis kemiskinan tahun 1996 adalah 

42.032 rupiah perkotaan dan 31.366 rupiah untuk perdesaan, lebih tinggi dari 

garis kemiskinan 1996 yang diukur dengan standar 1996 yaitu 38.246 rupiah 

(perkotaan ) dan untuk perdesaan 27.413 rupiah. (BPS, 2004) 

Nopirin (1997) mengemukakan bahwa : 

Sedemikian drastisnya peningkatan angka kemiskinan Indonesia sebagai 

akibat krisis ekonomi tahun 1998 menunjukan bahwa GNP yang dicapai telah 

sedemikian tingginya selama orde baru tidak terdistribusikan secara merata.  

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penulisan  skripsi ini penulis 

memilih judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU TINGKAT 

KEMISKINAN NASIONAL DI INDONESIA TAHUN 2005”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah apakah variabel PMA, PMDN, Pengangguran, 

Rasio penduduk yang berpendidikan tinggi, Pengeluaran Pemerintah , Rata-

rata lama bersekolah penduduk dan Jumlah penduduk tiap-tiap propinsi 

mempengaruhi tingkat kemiskinan absolut nasional tiap-tiap propinsi di 

Indonesia tahun 2005. 
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C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PMA, PMDN, Pengangguran, 

Rasio penduduk yang berpendidikan tinggi, Pengeluaran Pemerintah , Rata-

rata lama bersekolah penduduk dan Jumlah penduduk tiap-tiap propinsi 

terhadap tingkat kemiskinan nasional tiap-tiap propinsi di Indonesia tahun 

2005, dengan melihat koefisien regresi yang merupakan nilai elastisitas dari 

masing-masing variabel. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai masukan atau bahan referensi bagi pemerintah atau instansi terkait 

lainnya untuk memecahkan masalah yang terjadi di Indonesia tingginya 

angka kemiskinan dan mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu 

mengatasi jumlah kemiskinan tersebut. 

2. penelitian ini bagi penulis merupakan penerapan ilmu ekonomi yang 

diperoleh di kuliah dalam praktek dimasyarakat. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang data-data 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diungkapkan dalam penelitian ini. 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

berupa data Crossection tahun 2005 data yang digunakan meliputi PMA, 

PMDN, Pengangguran, Rasio penduduk yang berpendidikan tinggi, 

Pengeluaran Pemerintah , Rata-rata lama bersekolah penduduk dan Jumlah 

penduduk tiap-tiap propinsi yang bersumber dari Badan Pusat 

Statistik,berbagai media, artikel, Instansi yang terkait, sumber-sumber 

terkait lainnya. 

2.  Alat dan Model Analisis : 

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah REGRESI 

LINIER atau OLS (Ordinary Least Squares),  yang diformulasikan sebagai 

berikut : 

ln POV =   β0 + β1  lnPMA + β2  lnPMDN + β3  EMP + β4  lnRPPT + 

 β5 lnG + β6  lnRLS + β7  lnJP + Ut.  

Keterangan : 

POV   : Jumlah Penduduk Miskin 2005. 

PMA   : Penanaman Modal Asing tiap-tiap propinsi . 

PMDN   : Penanaman Modal Dalam Negeri tiap-tiap propinsi . 

EMP   : Pengangguran tiap-tiap propinsi. 

RPPT                  : Rasio Penduduk Yang Berpendidikan Tinggi tiap-tiap 

propinsi. 

G    : Pengeluaran Pemerintah tiap-tiap propinsi. 
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RLS   : Rata-rata Lama bersekolah penduduk tiap-tiap propinsi . 

JP   : Jumlah Penduduk tiap-tiap propinsi. 

β o   : Konstanta . 

β1…β7   : Koefisien Regresi. 

Ut   : Variabel Pengganggu. 

Ln   : logaritma natural. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi meliputi : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, alat dan metode analisis dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan sesuai dengan topik 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian meliputi : Alat dan metode analisis Regresi Linier 

atau OLS (Ordinary Least Squares), Uji Asumsi Klasik 

(Multikolinierlitas, Heteroskedastisitas, Uji Spesifikasi Model, Uji 

Normalitas), Uji Kelayakan Model (interpretasi R2, uji F), Uji Validitas 

Pengaruh (uji t), data, dan sumber data (definisi dan operasional 

variabel, sumber data). 
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BAB IV ANALISIS DATA 

Berisi tentang deskripsi data, analisis data, hasil analisis dan 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP: 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau kendala dalam 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk 

obyek penelitian ataupun penelitian selanjutnya. 

 


