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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan yang banyak terjadi sekarang ini mempunyai penyebaran yang 

tidak seimbang baik antarwilayah yang ada di Dunia Ketiga maupun 

antarnegara yang ada di wilayah-wilayah tersebut (Kuncoro, 1997: 102). 

Kuncoro juga menjelaskan bahwa beban kemiskinan paling besar terletak pada 

kelompok-kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak 

yang dirugikan, misalnya dalam rumah tangga miskin mereka sering menjadi 

pihak yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. 

Demikian pula dengan anak-anak, mereka menderita akibat adanya 

ketidakmerataan tersebut dan kualitas hidup masa depan mereka terancam oleh 

kekurangan gizi, pemerataan kesehatan dan pendidikan (1997: 102). Dari 

pernyataan Kuncoro tersebut, kemiskinan selalu berkaitan dengan masalah-

masalah lain, atau dapat dikatakan kemiskinan berkaitan dengan bentuk-bentuk 

“kekurangan” yang lain. 

Selanjutnya, Kuncoro juga menerangkan bahwa semua ukuran kemiskinan 

dipertimbangkan berdasarkan pada norma tertentu, pilihan norma tersebut 

sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan 

pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi 

(consumption based poverty line) terdiri dua elemen, pertama pengeluaran 
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yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan 

mendasar lainnya; kedua jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang 

mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 

(1997: 103) 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang 

menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara manapun. Salah satu 

aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah 

tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran 

kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil 

kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. 

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan 

pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar daerah 

dalam waktu tertentu, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan 

untuk memperbaiki kondisi mereka.  

Sebagaimana pendapat Kuncoro di atas, dalam World Bank (2004) juga 

dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak 

aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, angka buta huruf, 

tingkat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antarjenis kelamin 

serta buruknya lingkungan hidup. 

Menurut World Bank, salah satu sebab kemiskinan adalah karena 

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

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan 

pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Di samping itu, kemiskinan juga 

berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang 
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dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), 

serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka 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 serta terintegrasi.  

Fakta membuktikan bahwa kemiskinan yang terjadi pada saat ini sangat 

memprihatinkan, hal itu terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia 

termasuk karesidenan Madiun. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang 

atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak-

hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. 

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain: terpenuhinya 

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari 

perlakukan atau tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Terpenuhinya 

kebutuhan dasar menjadi tujuan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan 

mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan.  

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa 

masyarakat miskin mempunyai hak–hak dasar yang sama dengan anggota 

masyarakat lainnya. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor 

penyebab antara lain: struktur kebijakan yang kurang memihak pada 
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aksesibilitas masyarakat miskin, budaya dan lingkungan sosial serta bencana 

alam. Kemiskinan tidak lagi dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, 

tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi 

seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat. 

Variabel makroekonomi mempunyai andil yang sangat besar terhadap 

tingkat kemiskinan yaitu tingginya laju inflasi, rendahnya investasi, disparitas 

pertumbuhan ekonomi antardaerah atau antara desa dan perkotaan, serta 

mobilitas atau berjalannya sumber-sumber ekonomi. Hal tersebut secara 

langsung akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, pergerakan 

sektor riil di pedesaan menjadi bagian penting atas perencanaan program 

pembangunan. Selama sektor riil pedesaan tidak bergerak secara akseleratif, 

selama itu pula program pengentasan kemiskinan kurang memberikan hasil 

yang signifikan. Usaha pengentasan kemiskinan disadari merupakan kewajiban 

semua pihak, bagian dari tanggung jawab sosial dan tanggung jawab 

pemerintah yang tidak bisa disekat dengan waktu, karena kemiskinan itu 

sendiri merupakan bagian dari ornament dunia yang tidak mungkin dapat 

dibebaskan, seperti pembebasan buta huruf. 

Permasalahan strategis di pemerintahan provinsi Jawa Timur khususnya di 

karesidenan Madiun, tidak jauh berbeda dengan permasalahan di tingkat pusat 

yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan jika dibandingkan dengan kota 

maupun provinsi lain. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi 

tanggung jawab bersama, terutama pemerintah pusat sebagai penyangga dan 

bersama-sama membangun masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan bisa 
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menurun dan masyarakat bisa sejahtera. Berikut tabel persentase tingkat 

kemiskinan yang ada di karesidenan Madiun.  

Tabel 1.1 

Persentase Tingkat Kemiskinan Sekaresidenan Madiun  

Tahun 2010-2015 

Tahun 
Kab 

Pacitan 

Kab 

Ponorogo 

Kab 

Madiun 

Kab 

Magetan 

Kab 

Ngawi 

Kota 

Madiun 

2010 19,50 13,22 15,45 12,94 18,26 6,11 

2011 18,13 12,29 14,37 12,01 16,74 5,66 

2012 17,22 11,72 13,65 11,41 15,94 5,35 

2013 16,73 11,92 12,45 12,19 15,45 5,02 

2014 16,18 11,53 12,04 11,80 14,88 4,86 

2015 16,68 11,91 12,54 11,53 15,61 4,89 

Sumber: www.bps.go.id 

 

Dari tabel di atas terlihat persentase penduduk miskin di karesidenan 

Madiun selama periode 2010-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Meskipun tingkat kemiskinan di karesidenan Madiun cenderung mengalami 

penurunan dari mulai kab Pacitan 19,50%-16,68%, kab Ponorogo 13,22%-

11,91%, kab Madiun 15,45%-12,54%, kab Magetan 12,94%-11,53%, kab 

Ngawi 18,26%-15,61% dan kota Madiun 6,11%-4,89%, tetapi jumlah tersebut 

secara nasional masih tergolong tinggi.  

Oleh karena itu, pemerintah di karesidenan Madiun memperhatikan 

penurunan tingkat kemiskinan yang masih rendah. Namun upaya menurunkan 

kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah dan persentase penduduk 

miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan 

kemiskinan.  

Masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja, 

namun juga dipengaruhi oleh aspek nonekonomi. Aspek ekonomi tersebut di 

antaranya adalah PDRB, sedangkan nonekonomi  diantaranya adalah tingkat 

pendidikan dan tingkat harapan hidup. 



6 
 

Pembangunan ekonomi merupakan syarat utama dalam pengentasan 

kemiskinan, pembangunan diharapkan menyebar pada seluruh masyarakat 

miskin. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah digunakan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai pasar dari seluruh barang 

dan jasa yang diproduksi di suatu daerah tertentu. PDRB dibagi menjadi dua, 

yaitu; PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan.  PDRB harga berlaku 

digunakan untuk mengukur pergeseran ekonomi pada suatu daerah, sedangkan 

PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun. Dari hasil pendataan yang dilakuan BPS menunjukan bahwa 

PDRB harga berlaku di karesidenan Madiun dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari  tabel berikut : 

Tabel 1.2 

PDRB Karesidenan Madiun Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) 

Tahun 2010-2015 

Tahun 
Kab 

Pacitan 

Kab 

Ponorogo 

Kab 

Madiun 

Kab 

Magetan 

Kab 

Ngawi 

Kota 

Madiun 

2010 6 .817 8.961 8.120 8.278 8.457 6.081 

2011 7.592 9.960 9.118 9.231 9.536 6.813 

2012 8.478 11.048 10.182 10.190 10.696 7.534 

2013 9.416 12.154 11.294 11.313 12.026 8.390 

2014 10.492 13.394 12.532 12.565 13.132 9.214 

2015 11.591 14.913 13.875 13.876 14.996 10.192 

Sumber: www.bps.go.id 

 

Dilihat dari tabel 1.2, Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masing-

masing wilayah selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat menjadi tolak 

ukur pembangunan ke depannya untuk menganalisis sumber masalah 

kemiskinan di karesidenan Madiun.  

Selain aspek ekonomi, aspek lain yang berperan dalam menurunkan angka 

kemiskinan adalah pendidikan. Keterampilan dan kemampuan berfikir 
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seseorang akan bertambah dengan tingkat pendidikan tinggi. Hal ini tentunya 

akan meningkatan produktivitas masyarakat kemudian peningkatan 

produktivitas akan berdampak pada pendapatan yang semakin besar sehingga 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian, 

pendidikan merupakan salah satu investasi pembangunan yanng dapat 

dinikmati di kemudian hari. Untuk mengetahui kualitas pendidikan di 

karesidenan Madiun salah satunya dengan mengukur seberapa besar 

masyarakat dapat membaca atau dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). 

Berikut ini persentasi tingkat Angka Melek Huruf di karesidenan Madiun: 

Tabel 1.3 

Persentase Tingkat Angka Melek Huruf 15-55 th  Sekaresidenan Madiun 

Tahun 2010-2015 

Tahun 
Kab 

Pacitan 

Kab 

Ponorogo 

Kab 

Madiun 

Kab 

Magetan 

Kab 

Ngawi 

Kota 

Madiun 

2010 97,33 90,72 95,52 90,73 87,77 97,50 

2011 95,26 92,24 91,82 93,17 94,79 90,61 

2012 95,06 95,81 94,53 96,46 92,31 97,53 

2013 94,50 95,42 91,53 92,73 87,99 100,00 

2014 97,56 97,98 97,08 100,00 91,72 100,00 

2015 99,18 97,28 96,33 99,13 95,01 95,79 

Sumber: www.bps.go.id 

 

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat angka melek huruf di 

karesidenan Madiun mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 

2010-2011 kabupaten Pacitan dan kabupaten madiun mengalami penurunan 

dari 97,33% menjadi 95,26% dan 95,52% menjadi 91,82% serta pada tahun 

2012-2013 dan tahun 2014-2015 semua wilayah mengalami penuruan angka 

melek huruf kecuali di kota Madiun  pada tahun 2012-2013 serta kabupaten 

Madiun pada tahun 2014-215 yang justru mengalami penurunan.. 
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Tingkat kesehatan juga menjadi salah satu aspek yang beperan dalam 

menanggulangi tingkat kemiskinan. Kesehatan merupakan setiap hak yang 

dimiliki oleh semua manusia baik masyarakat atas, menengah maupun bawah. 

Untuk mengetahui tingkat kesehatan di karesidenan Madiun dapat diukur dari 

Angka Harapan Hidupnya (AHH). Seperti yang tercantum dari tabel berikut : 

Tabel 1.4 

Persentase Tingkat Angka Harapan Hidup Sekaresidenan Madiun 

Tahun 2010-2015 

Tahun 
Kab 

Pacitan 

Kab 

Ponorogo 

Kab 

Madiun 

Kab 

Magetan 

Kab 

Ngawi 

Kota 

Madiun 

2010 71,26 69,93 68,90 71,17 69,91 71,01 

2011 71,48 70,24 69,07 71,41 70,24 71,22 

2012 71,69 70,40 69,25 71,66 70,57 71,42 

2013 72,18 71,85 69,70 71,87 71,28 71,89 

2014 70,75 71,88 69,76 71,91 71,33 72,41 

2015 71,05 72,08 70,36 72,01 71,53 72,41 

Sumber: www.bps.go.id 

 

Tabel 1.4 menunjukan tingkat angka harapan hidup di karesidenan Madiun 

menjadi lebih baik setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2010-2015 

disetiap wilayah tingkat Angka Harapan Hidup (AHH) selalu naik, hal ini 

menunjukan bahwa masyarakat di karesidenan Madiun mempunyai pendapatan 

yang cukup atau lebih sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kemiskinan juga berhubungan erat dengan permasalahan sosial di mana 

kemiskinan di perkotaan akan menyebabkan meningkatnya gelandangan dan 

anak jalanan. Kemiskinan juga berhubungan dengan akses terhadap pendidikan 

maupun informasi. Berdasarkan berbagai masalah tersebut, penulis bermaksud 

melakukan penelitian yang berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI ENAM KABUPATEN/KOTA 

SEKARESIDENAN MADIUN TAHUN 2010-2015. 
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B. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana PDRB bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan di enam 

kab/kota sekaresidenan Madiun tahun 2010-2015? 

2. Bagaimana tingkat Angka Harapan Hidup (AHH) bisa mempengaruhi 

tingkat kemiskinan di enam kab/kota sekaresidenan Madiun tahun 2010-

2015? 

3. Bagaimana tingkat pendidikan atau Angka Melek Huruf (AMH) bisa 

mempengaruhi tingkat kemiskinan di enam kab/kota sekaresidenan 

Madiun tahun 2010-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan seberapa besar pengaruh PDRB mempengaruhi tingkat 

kemiskinan di enam kab/kota sekaresidenan Madiun tahun 2010-2015? 

2. Mendeskripsikan seberapa besar pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) 

mempengaruhi tingkat kemiskinan di enam kab/kota sekaresidenan 

Madiun tahun 2010-2015? 

3. Mendeskripsikan seberapa besar pengaruh Tingkat Pendidikan atau Angka 

Melek Huruf (AMH) mempengaruhi tingkat kemiskinan di enam kab/kota 

sekaresidenan Madiun 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 karesidenan 

Madiun dalam menentukan kebijakan guna mengentaskan tingkat 

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. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Agar penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah 

pemahaman, maka penelitian ini di susun dengan sistematika sebagaiberikut: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 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 Penelitian dan Pembahasan 

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. 

 


