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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup berbagai 

perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan 

institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan 

kemiskinan (Todaro, 2006:22). Pembangunan dilaksanakan untuk 

mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian 

mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan 

seperti pengangguran dan kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dihadapi hampir di 

setiap negara. Kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh pemerintah pusat akan 

tetapi juga menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah daerah. 

Persoalan kemiskinan yang dihadapi pemerintah berkaitan erat dengan 

rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Rendahnya pendapatan yang diperoleh berimbas pada kurangnya kesempatan 

dalam mengakses pendidikan dan fasilitas pemerintah lainnya. Begitu pula 

dengan pendapatan daerah yang rendah menyebabkan kurang terdistribusinya 

pemerataan pendapatan bagi masyarakat. 

Banyak negara mulai memberikan perhatian khusus terhadap masalah 

kemiskinan. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan 189 
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negara anggotanya termasuk Indonesia menyepakati 8 butir Millenium 

Development Goals (MDGs), tujuan utama salah satunya adalah memberantas 

kemiskinan global. Untuk mencapai tujuan tersebut baik organisasi 

internasional maupun negara yang berpartisipasi, menjadikan kemiskinan 

sebagai isu sentral dalam melaksanakan pembangunannya (Todaro, 2006). 

Indonesia memberi perhatian khusus terhadap pentingnya pengentasan 

kemiskinan. Dalam UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 

menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu kriteria masalah sosial 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemiskinan juga dijelaskan 

Perpres No.2 tahun 2015 tentang RPJMN, yaitu dalam misi RPJMN 

mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan salah satunya dengan 

menaggulangi kemiskinan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemiskinan 

mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. 

Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di 

Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 

Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1-1 

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Wilayah Jawa  

Tahun 2010-2015 
No. Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 DKI Jakarta 4,04 3,64 3,70 3,70 4,09 3,93 

2 Jawa Barat 10,93 10,57 9,88 9,61 9,18 9,53 

3 Banten 7,02 6,26 5,71 5,71 5,51 5,90 

4 Jawa Tengah 16,11 16,21 14,98 14,98 13,58 13,58 

5 Jawa Timur 13,87 13,85 13,08 13,08 12,28 12,34 

6 DI Yogyakarta 15,63 16,21 15,88 15,88 14,55 14,91 
Rata-rata Nasional 13,33 12,36 11,66 11,47 10,96 11,13 

Sumber: BPS, 2016 
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Berdasarkan tabel 1-1, selama kurun waktu  2010-2015 persentase 

penduduk miskin cenderung menurun. Dari keenam provinsi, provinsi dengan 

persentase penduduk miskin tertinggi selama kurun waktu 2010-2015 adalah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentase jumlah penduduk 

miskin sebesar 14,91% pada tahun 2015. Kemudian diikuti Provinsi Jawa 

Tengah sebesar 13,58%, lalu Provinsi Jawa Timur sebesar 12,34%, Provinsi 

Jawa Barat sebesar 9,53% dan Provinsi Banten sebesar 5,90%. Sedangkan 

provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah DKI Jakarta 

dengan  persentase penduduk miskin sebesar 3,93%. 

Secara keseluruhan, selama periode 2010 sampai dengan tingkat 

kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi. Persentase 

penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010-2011 

mengalami kenaikan sebesar 0,53% yaitu 15,63% pada tahun 2010 menjadi 

16,21% pada tahun 2011. Namun pada periode tahun 2011 sampai dengan 

2015 persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan. Persentase 

penduduk miskin dari tahun 2011-2015 turun sebesar 1,3% yaitu dari 16,21% 

pada tahun 2011 menjadi 14,91% pada tahun 2015. 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi masalah 

kemiskinan yang serius. Berdasarkan tabel 1-1, Daerah Istimewa Yogyakarta 

termasuk dalam salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di 

Pulau Jawa pada periode 2010-2015. Oleh karena itu, pengentasan 

kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai masih buruk, hal tersebut 
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dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional.  

Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta hampir 

tersebar ke seluruh kabupaten/kota, hanya beberapa kabupaten/kota besar saja 

yang tingkat kemiskinannya rendah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 

periode 2010-2015 jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1-2 

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015 

No. Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Kab. Kulon Progo 90.100 92.800 92.400 93.200 84.700 88.100 

2 Kab. Bantul 146.900 159.400 158.800 159.200 153.500 160.200 

3 Kab. Gunung Kidul 148.700 157.100 156.500 157.800 148.400 155.000 

4 Kab. Sleman 117.000 117.300 116.800 118.200 110.400 111.000 

5 Kota Yogyakarta 37.800 37.700 37.600 37.400 35.600 36.000 

Sumber: BPS, 2016 

Berdasarkan tabel 1-2, jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa 

Yogyakarta selama kurun waktu 2010-2015 mengalami fluktuasi. Namun 

secara keseluruhan jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Dari kelima 

kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten dengan 

jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2015 adalah Kabupaten Bantul 

dengan jumlah penduduk miskin sebesar 160.200 jiwa, kemudian diikuti 

Kabupaten Gunung Kidul sebesar 155.000 jiwa, lalu Kabupaten Sleman 

dengan jumlah penduduk miskin sebesar 111.000 jiwa, Kabupaten Kulon 

Progo sebesar 88.100 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin 

terendah yakni Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk miskin sebesar 
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36.000 jiwa. 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. 

Tingginya persentase penduduk miskin selama periode 2010-2015 di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

rendahnya produk domestik regional bruto (PDRB) yang diperoleh tiap-tiap 

kabupaten/kota, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja rendah akan berakibat pula pada 

rendahnya perolehan pendapatan  yang tercermin dalam indeks pembangunan 

manusia, rendahnya belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan kesehatan 

serta tingginya pengangguran tentunya juga berpengaruh pada bertambahnya 

penduduk miskin. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Jumlah Penduduk 

Miskin Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka rumusan masalah penelitan 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh produk domestik regional bruto terhadap jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-

2015? 
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2. Apakah ada pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-

2015? 

3. Apakah ada pengaruh belanja daerah terhadap jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015? 

4. Apakah ada pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

2010-2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

2010-2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh belanja daerah jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penleitian ini antara lain: 

1. Dapat memberi masukan bagi pemerintah daerah khususnya DI Yogyakarta 

dalam menentukan kebijakan guna mengentaskan angka kemiskinan guna 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

2. Dapat memberi masukan bagi Bappeda dan BPS sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. 

3. Sebagai referensi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan 

kemiskinan. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Agar penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah 

pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

amalisis data dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Landasan Teori 

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang merupakan dasar 

teoritis penelitian, pengertian tentang kemiskinan, faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemiskinan, penelitian terdahulu dan uraian 

hipotesis dalam penelitian ini 
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BAB III Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan 

operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, 

serta uraian tentang metode analisis yang digunakan. 

BAB IV Hasil dan Analisis 

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, 

analisis data yang menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai 

dengan alat dan tehnik analisis yang digunakan, dalam bab ini juga 

akan diuraikan interpretasi hasil.  

BAB V Penutup 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang memuat 

simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan. 


