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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menciptakan 

masyarakat yang adil, makmur, berdaya saing, maju dan sejahtera. Berbagai   

kegiatan pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia khususnya 

didaerah yang masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya untuk  

menyamaratakan  pembangunan  diberbagai  wilayah. Salah satu indikator utama 

keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. 

Efektivitas dalam penurunan jumlah miskin merupakan pertumbuhan utama 

dalam memilih strategi atau instrument pembangunan. Hal  ini  berarti  salah  satu  

kriteria  utama  pemilihan  sektor  titik  berat  atau sektor andalan pembangunan 

nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. 

(Simatupang dan Saktyanu,2003) 

 Kemiskinan  menjadi  salah  satu  penyakit  dalam  perekonomian  

dihampir  setiap  negara,  terlebih  lagi  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia 

yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan 

beberapa   negara   disekitarnya.   Permasalahan   kemiskinan   merupakan 

permasalahan  yang  kompleks  dan  bersifat  multidimensional.  Oleh  karena itu,  

upaya -upaya  pengentasan  kemiskinan  harus  dilakukan  secara  benar, 

mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  dan dilaksanakan  secara 

terpadu. 
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 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 kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi  

ekonomi untuk  memenuhi  kebutuhan dasar makanan  dan  bukan makanan  yang  

diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Jadi  penduduk  miskin  adalah penduduk  yang  

memiliki rata – rata pengeluaran  perkapita  perbulan  dibawah  garis  kemiskinan. 

 Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain 

timbulnya banyak masalah -masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi 

pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan 

biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi 

lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan 

ekonomi.  

 Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2014 relatif 

mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 16,56% menjadi 13,58% 

pada tahun 2014 . Kondisi kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi dibandingkan 

terhadap rata-rata kemiskinan Nasional yaitu 11,6 % (sumber BPS Jateng). 

 Karesidenan Surakarta merupakan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang   
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terdiri dari enam Kabupaten dan Satu Kota, yaitu Kabupaten Karanganyar,  

Klaten,  Sukoharjo,  Boyolali,  Wonogiri, Sragen  dan  Kota Surakarta. Dimana 

jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi yang ditunjukan tabel dibawah ini.  

Tabel I.1 Jumlah penduduk miskin Karesidenan Surakarta tahun 2010-2014 

Kabupaten/Kota  
Jumlah Penduduk Miskin (persen) 

Number of Population 

Regency/City 
Below of Poverty Line  

2010 2011 2012 2013 2014 

Kab. Boyolali 
13.72 

            

14.97  

            

13.88  

            

13.27  12.36 

Kab. Klaten 
17.47 

            

17.95 

            

16.71  

            

15.60  14.56 

Kab. Sukoharjo 
10.94 

               

11.13 

               

10.15 

               

9.87  9.18 

Kab. Wonogiri 
15.67 

            

15.74  

            

14.67 

            

14.02  13.09 

Kab. Karanganyar 
13.98 

            

15.29  

            

14.07  

            

13.58  12.62 

Kab. Sragen 
17.49 

            

17.95 

            

16.72 

            

15.93 14.87 
 

Kota Surakarta 
13.96 

               

12.90  

               

12,00  

               

11.74  10.95 
 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 

 Dari ketujuh daerah, hanya dua daerah yang jumlah miskinannya rendah 

yaitu kabupaten sukoharjo dan kota surakarta sedangkan lima daerah lainnya 

masih tinggi. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah perlu 

mengetahui dan memahami terlebih dahulu faktor apa saja yang berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan, agar langkah dalam mengambil kebijakan tepat 

sehingga mampu menyelesaikan pada akar masalah 

 Di  banyak  negara  syarat  utama  bagi terciptanya penurunan kemiskinan 

yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang  tidak  

cukup untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi merupakan sesuatu yang 
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dibutuhkan. Walaupun begitu  pertumbuhan ekonomi  yang  bagus  menjadi  tidak  

akan berarti  bagi  penurunan   masyarakat   miskin   jika   tidak   diiringi   dengan 

adanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

(Wongdesmiwati, 2009). 

 Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu pertumbuhan penduduk 

yang   tinggi,   dimana   tingkat   kelahiran   penduduk   masih   sangat   tinggi, 

sedangkan  tingkat  kematiannya  juga  masih  tinggi  namun  relatif  sudah  jauh 

lebih   rendah.   Menurut   Malthus   kenaikan   jumlah   penduduk   yang   terus 

menerus  merupakan  unsur  yang  perlu  untuk  adanya  tambahan  permintaan. 

Tetapi  kenaikan  jumlah  penduduk  saja  tanpa  dibarengi  dengan  kemajuan 

faktor-faktor  atau  unsur-unsur  perkembangan  yang  lain  sudah  tentu  tidak 

akan  menaikkan  pendapatan  dan  tidak  akan  menaikkan  permintaan.  Dengan 

demikian  tumbuhnya  jumlah  penduduk  saja  justru  akan  menurunkan  tingkat 

upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi 

akan  memperbesar  keuntungan-keuntungan  para  kapitalis  dan  mendorong 

mereka  untuk  terus  berproduksi.  Tetapi  keadaan  ini  hanya  sementara  saja 

sifatnya, sebab permintaan efektif (effective demand) akan semakin berkurang 

karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.  

 Faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi  kemiskinan  adalah  

pengangguran. Besarnya  tingkat pengangguran merupakan  cerminan  kurang  

berhasilnya  pembangunan  di suatu   negara.   Pengangguran   dapat   

mempengaruhi   kemiskinan   dengan  berbagai   cara (Tambunan,  2001). 
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  Pendapatan    masyarakat    mencapai    maksimum apabila tingkat 

penggunaan   tenaga   kerja   penuh   dapat   diwujudkan. Pengangguran 

mengurangi pendapatan  masyarakat,  dan  ini mengurangi  tingkat  kemakmuran  

yang  mereka  capai. Apabila  pengangguran  di  suatu  negara  sangat  buruk,  

maka  akan  menimbulkan  efek yang buruk juga kepada kesejahteraan 

masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2000) 

 Inflasi  merupakan  indikator  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat  

kemiskinan. Inflasi  akan  menimbulkan  beberapa  akibat  buruk  kepada  

individu,  masyarakat  dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu 

akibat penting dari inflasi adalah cenderung  menurunkan  taraf  kemakmuran  

segolongan  besar  masyarakat.  Sebagian besar para pelaku kegiatan ekonomi 

terdiri dari para pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya  berlaku  lebih  cepat  

dari  kenaikan  upah  para  pekerja.  Oleh  sebab  itu  upah  riil para  pekerja  akan  

merosot  disebabkan  oleh  inflasi  dan  keadaan  ini  berarti  tingkat kemakmuran 

segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan (Sukirno,2002)  

 Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan  

berbagai kebijakan dan program- program penanggulangan kemiskinan namun 

masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan 

belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara 

rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan 

suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi 
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sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan 

kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan (vicious cyrcle of poverty). 

 Permasalahan kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya 

angka kemiskinan jika dibanding dengan Propinsi lain di pulau Jawa . Oleh sebab 

itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah 

sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam  sebuah 

pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar  sebagai upaya  pengentasan 

kemiskinan.  

 Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan di atas,  maka penulis 

tertarik untuk malakukan penelitian  dengan  judul “ANALISIS DETERMINAN 

TINGKAT KEMISKINANS E-EKS KARESIDENAN SURAKARTA DI 

JAWA TENGAH TAHUN 2005-2014“ 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Eks-

Karesidenan Surakarta 2005-2014 ?  

2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Eks-Karesidenan 

Surakarta 2005-2014 ? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Eks-

Karesidenan Surakarta 2005-2014 ? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Eks-Karesidenan 

Surakarta 2004-2014 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Eks-

Karesidenan Surakarta 2005-2014.  

2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Eks-

Karesidenan Surakarta 2005-2014. 

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di 

Eks-Karesidenan Surakarta 2005-2014.  

4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Eks-

Karesidenan Surakarta 2005-2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Dapat menjadi referensi pihak–pihak atau instansin terkait, dengan 

memberikan informasi mengenai tingkat kemiskinan di Karesidenan 

Surakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhi.  

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak yang 

membutuhkan referensi penelitian sejenis. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengembangan 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penanganan pengangguran. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri lima Bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, 

Bab III Metode Penelitian, Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, Bab V 

Penutup. 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan kemiskinan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, penelitian terdahulu, dan 

hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

Menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, sampel dan populasi, definisi 

operasional variabel dan metode analisis data panel. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Menjelaskan tentang deskripsi pengolahan data menggunakan data panel, 

pembahasan dan hasil analisis ekonomi. 

Bab V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


