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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan 

kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Sebagian orang 

memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya 

melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya 

dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. 

Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, gambaran tentang 

kebutuhan sosial, dan gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan 

yang memadai (Soebagiyo, 2013). 

Menurut BPS dalam Kuncoro (2004) kemiskinan dikonseptulisasikan 

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jumlah penduduk 

miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut 

batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum 

makanan dan nonmakan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 

komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan 

nonmakanan (nonfood line). 

Kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu: pertama, 

kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah 

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan secara 

absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan 
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pokok minimum. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional 

yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif 

ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang 

ditetapkan masyarakat setempat. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat 

kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 2010). 

Kemiskinan mempunyai bermacam-macam aspek. Aspek-aspek ini 

berbeda-beda tingkatannya dalam tiap-tiap negara. Kemiskinan dalam artian 

manusia adalah sedikit makan dan pakaian. Baldwin dan Meier mengemukakan 6 

sifat ekonomis yang terdapat di negara-negara miskin atau sedang berkembang 

yaitu: negara tersebut merupakan produsen barang-barang primer, menghadapi 

masalah tekanan penduduk, sumber-sumber alam belum banyak diolah, 

penduduknya masih terbelakang dari segi ekonomi, kekurangan kapital dan 

orientasi perdagangan ke luar negeri (Irawan dan Suparmoko, 1992). 

Surakarta adalah salah satu kota di provinsi Jawa Tengah yang wilayahnya 

mencapai 44.05  dengan jumlah penduduk sebanyak 507.825 jiwa pada akhir 

tahun 2013. Berdasarkan data jumlah penduduk akhir tahun 2013, diketahui 

bahwa pertumbuhan penduduk di kota Surakarta selama tahun 2013 adalah 

sebesar 1,54 % (BPS kota Surakarta). 

Pada tahun 2013 masih ada 11.74 % penduduk Surakarta yang tergolong 

miskin. Akan tetapi jumlah tersebut semakin berkurang selama tiga tahun terakhir. 

Pada tahun 2012 tercatat penduduk miskin di kota Surakarta mencapai 12.00 %. 

Penduduk yang dikategorikan miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan 
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kota Surakarta tiap tahun meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi 

masyarakat. Garis kemiskinan kota Surakarta pada tahun 2013 sebesar 

Rp.403.121,- perkapita per bulan, di mana tahun sebelumnya tercatat hanya 

sebesar Rp.361.517,- perkapita per bulan (BPS kota Surakarta). 

Tabel 1 

Garis kemiskinan dan presentase 

penduduk miskin kota Surakarta tahun 2002-2013. 

Tahun Garis kemiskinan  

(Rp/Kap/Bln) 

Persentase Penduduk Miskin 

(%) 

2002 108.771,00 14,23 

2003 131.084,00 15,00 

2004 154.749,00 13,72 

2005 169.956,00 13,34 

2006 183.766,00 15,21 

2007 196.959,00 13,64 

2008 236.751,00 16,13 

2009 286.158,00 14,99 

2010 306.584,00 13,98 

2011 326.233,00 12,91 

2012 361.517,00 12,00 

2013 403.121,00 11,74 

Sumber: BPS RI dalam BPS kota Surakarta 

 Sebagian besar proyeksi menyatakan bahwa jumlah orang yang hidup 

dalam kemiskinan akan meningkat selama dekade berjalan sebelum menurun 

selama sisa abad. Hasil ini sangat tergantung pada dua faktor: pertama, tingkat 

pertumbuhan ekonomi dengan syarat bahwa hal ini berjalan secara 

berkesinambungan, dan kedua, jumlah sumber daya yang di alokasikan untuk 

program-program pengentasan kemiskinan dan kualitas dari program-program 

tersebut. Pertumbuhan yang cepat dan berkesinambungan, serta program 

pengentasan kemiskinan yang terancang baik dan dilaksanakan tepat waktu benar-

benar dapat mengurangi kemiskinan absolut dengan lebih cepat, namun tanpa 
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kedua faktor ini tujuan tersebut tidak akan tercapai sama sekali (Todaro dan Smith 

2003). 

 Atas dasar latar belakang tersebut peneliti akan mencoba mengadakan 

penelitian untuk mengetahui seberapa besar dan sejauh mana variabel-variabel 

seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja, dan inflasi berpengaruh pada 

kemiskinan di kota Surakarta tahun 1995-2013.  

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

variabel kemiskinan di kota Surakarta. pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga 

kerja, dan inflasi menjadi variabel independen yang dianggap memiliki pengaruh 

terhadap kemiskinan di kota Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka 

permasalahannya adalah bagaimana arah dan besarnya pengaruh variabel: 

pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja, dan inflasi terhadap tingkat 

kemiskinan di kota Surakarta tahun 1995-2013. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

mengetahui arah dan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga 

kerja, dan inflasi terhadap kemiskinan di kota Surakarta tahun 1995-2013 

dengan menghitung koefisien regresi.  

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
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1. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik dengan masalah pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja, 

inflasi, dan kemiskinan . 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan 

kebijaksanaan pengurangan kemiskinan. 

3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan pertumbuhan 

ekonomi, jumlah tenaga kerja, dan inflasi terhadap kemiskinan di kota 

Sukoharjo tahun 1995-2013. 

E. Metodologi penelitian 

1. Data dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dengan jenis data deret berkala (time series) dari tahun 1995-

2013 di kota Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari beberapa sumber, antara lain BPS, dan sumber-sumber 

lain yang terkait dengan penelitian ini. 

Variabel penelitian yang digunakan ada dua, yaitu variabel 

bebas (independen) yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, jumah 

tenaga kerja, dan inflasi, dan variabel terikat (dependen) yaitu 

kemiskinan. 

2. Model dan alat analisis 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen) maka penelitian ini 

menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square 
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(OLS). Pengolahan data menggunakan program Eviews. Adapun model 

ekonometrik adalah sebagai berikut: 

 

KM =  +  +  + Ut 

Dimana: 

KM = Kemiskinan 

β0  = Konstanta 

PDB = Pertumbuhan ekonomi 

TK = Jumlah tenaga kerja 

INF = Inflasi 

β1  = Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi 

β2  = Koefisien regresi pengangguran 

β3  = Koefisien regresi inflasi 

Ut  = Variabel penganggu 

 

F. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini membahas tentang konsep kemiskinan, teori 

pertumbuhan ekonomi, teori inflasi, dan teori 

pengangguran, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas ruang lingkup penelitian, jenis 

dan sumber data penelitian, serta metode dan alat analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Memuat tentang deskripsi data kemiskinan kota Surakarta, 

pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi variabel 

yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan dan 

interpretasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran 

yang diajukan bagi pihak yang terkait dalam mengambil 

kebijakan terhadap permasalahan yang diteliti. 

LAMPIRAN 
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