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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang menarik karena 

di dalamnya terdiri dari banyak dinamika baik secara mikro maupun secara 

makro. Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun dampak 

negatif, oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolak ukur terjadinya 

pembangunan. 

Suatu negara akan dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika 

telah menyelesaikan tiga masalah dalam pembangunan. Pertama, jumlah 

kemiskinan yang terus meningkat, kedua, distribusi pendapatan yang semakin 

memburuk, ketiga, lapangan pekerjaan yang kurang variatif sehingga tidak 

mampu menyerap para pencari kerja (Kuncoro, 2010). 

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang harus diselesaikan 

terutama di negara sedang berkembang. Artinya, kemiskinan merupakan hal 

yang harus dihadapi dan menjadi perhatian di setiap negara. Secara umum 

kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan dasar kehidupannya (Sukirno, 2007). 

Menurut World Bank (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah 

karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, perumahan, tingkat 

kesehatan dan pendidikan yang diterima (acceptable). Disamping itu 
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kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan 

biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki 

pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka 

pada umumnya tidak memadahi. Mengatasi kemiskinan tidak dapat terpisah 

dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah lain 

yang secara eksplisit berkitan erat dengan kemiskinan, sehingga 

pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu, 

terkoordinasi dan terintegrasi. 

Pemerintah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan 

dan program-program pananggulangan kemiskinan namun masih jauh dari 

induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum 

memperlihatkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana 

dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. 

Menurut tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (2011), 

kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus diselesaikan. 

Penanggulangan secara sistematis harus terus dilakukan agar seluruh warga 

negara mampu mengembangkan dan menikmati kehidupan yang bermartabat. 

Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan dan 

perlu dicari solusi untuk mengatasi atau mengurangi tingkat kemiskinan. 

Usaha pemerintah untuk penanggulangan masalah kemiskinan 

sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk 

bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Bappeda Jateng (2007), 
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upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima 

pilar yang disebut “Grand Strategy”. Pertama, perluasan kesempatan kerja, 

ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan 

sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan 

dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf  hidup secara 

berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk 

mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat 

dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan 

kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan 

hak-hak dasar. Ketiga, peningkatan kapasitan, dilakukan untuk pengembangan 

kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat 

memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, 

dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok 

rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang 

disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan 

konflik sosial. Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan 

dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan 

internasional guna mendukung pelaksaanaan keempat strategi tersebut. 

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah 

memperlihatkan pengaruh positif. Hal ini terlihat dari tabel 1.1 menunjukkan 

fluktuasi jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Pada tahun 2011 jumlah 

penduduk miskin sebesar 5256, mengalami penurunan menjadi 4863,5 ditahun 
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2012, dan terus mengalami penurunan di tahun 2013 dan 2014 sebesar 4811,3 

dan 4561,82. 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah 

Tahun 2011-2014 

Tahun Jumlah penduduk miskin 

2011 5256 

2012 4863,5 

2013 4811,3 

2014 4561,82 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014 

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan tingkat kemiskinan 

agregat dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di 

35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah masih tidak merata dan sebagian 

besar tingkat kemiskinan masih tinggi. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan untuk mengatasi kemiskinan. 

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab 

terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 

indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks 

pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas 

kerja dari penduduk, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan 

tingginya jumlah kemiskinan. 

Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat 

penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. 

Pengangguran merupakan gambaran permasalahan kependudukan yang 

terjadi hampir di setiap negara berkembang. Secara makro pengangguran 
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merupakan keadaan seseorang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan 

akan tetapi sedang tidak mempunyai pekerjaan. Salah satu penyebab 

terjadinya pengangguran adalah karena laju pertumbuhan penduduk yang 

sangat pesat (Sukirno, 2007). 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui penyebab 

tingginya kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah penulis tertarik 

untuk menganalisis masalah kemiskinan dalam judul “Analisis Pengaruh 

Jumlah Puskesmas, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Pengangguran 

Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang akan 

dianalisis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh jumlah puskesmas terhadap tingkat kemiskinan di 

provinsi Jawa Tengah tahun 2014? 

2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat 

kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2014? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di 

provinsi Jawa Tengah tahun 2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 
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1. Menganalisis pengaruh jumlah puskesmas terhadap tingkat kemiskinan di 

privinsi JawaTengah tahun 2014. 

2. Menganalisis pengaruh ineks pembangunan manusia terhadap tingkat 

kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2014. 

3. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan 

di provinsi Jawa Tengah tahun 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada : 

1. Bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan pengambilan kebijakan terutama dalam hal pengentasan 

kemiskinan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dinas kesehatan dalam mengevaluasi 

efektifitas dan peningkatan masalah kesehatan. 

3. Bagi departemen ketenagakerjaan provinsi JawaTengah sebagai bahan 

evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan masalah ketenaga 

kerjaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. 

4. Sebagai referensi penelitian yang akan datang berkaitan dengan masalah 

kemiskinan. 

E. Metode Analisis Data 

Guna menganalisis pengaruh indeks pertumbuhan manusia (IPM), 

kesehatan (KS), dan pengangguran (PN) terhadap tingkat kemiskinan (KM) di 
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provinsi Jawa Tengah tahun 2014 digunakan analisis regresilinier berganda 

metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut: 

Y=β0 + β1X1 + β2X2+ β3 X3 + ε 

Keterangan: 

Y : Kemiskinan (persen) 

X1 :  Puskesmas (unit) 

X2  : Pengangguran (jiwa) 

X3 : Indeks pembangunan manusia (persen) 

β0 :  Konstanta 

β1 :  Koefisien regresi IPM 

β2 : Koefisien regresi PUSKES 

β3 : Koefisien regresi UE 

ε : Erorr term 

Guna menganalisis kevaliditasan model makan dilakukan : 

1. Uji Normalitas 

Untuk menganalisis uji F dan uji t supaya nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Dalam hal ini di ukur dengan Jarque Bera (Gujarati, 

2012). 

2. Uji Linearitas Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji linieritas 

model. Dalam hal ini di ukur dengan uji Ramsey Reset (Gujarati, 2012). 
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3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa unsur 

akurasi daya penduga parameter yang tidak biasa, sehingga dapat melihat 

tingkat ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil analisis 

dan konsisten hasil yang diperoleh sehingga persamaan regresi yang 

dihasilkan benar-benar dapat dipercaya. Uji asumsi klasik yang biasa 

digunakan antara lain (Gujarati, 2012):  

a. Uji Mutikolneritas 

Mengukur arah dan besarnya pengaruh variabel independen secara akurat. 

Hal ini diukur dengan VIF. 

b. Uji Heteroskedasitas 

Untuk menganalisis regresi yang akan menghasilkan estimator yang bias 

untuk nilai variasi ut. Hal ini di ukur dengan uji White. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dalam regresi linier berganda berarti komponen error 

berkolerasi berdasarkan urutan waktu (pada data time series) atau urutan 

ruang (pada data cross section).Dengan hal ini di ukur dengan uji Breusch 

Godfrey. 

4. Uji Statistik 

Uji statistik berguna untuk menganalisis hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian yaitu dapat diterima atau ditolak berdasarkan analisis data, 

adapun uji statistik sebagai berikut (Gujarati, 2012): 
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a. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara individu. 

b. Uji F 

Untuk menganalisis variabel-variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. 

c. Analisis koefisien determinasi (R
2
) 

Untuk menganalisis kebaikan dari persamaan regresi yaitu menunjukan 

prosentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini munguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis 

data, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan Tinjauan Teori yang merupakan dasar 

teoritis penelitian, pengertian tentang kemiskinan, macam kemiskinan, 

ukuran kemiskinan, penyebab kemiskinan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan, dampak kemiskinan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, penelitian terdahulu dan uraian hipotesis dalam penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan beserta 

penjelasan tentang metode pengumpulan data serta metode analisis data 

yang digunakan. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini merupakan gambaran umum objek penelitian, 

deskripsi data penelitian, hasil analisis data yang menitik beratkan pada 

hasil olah data sesuai dengan alat dan tehnik analisis yang digunakan, serta 

interprestasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran yang dapat diambil 

dari penelitian yang dilakukan. 

 Daftar Pustaka 

 Lampiran 

 


