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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh semua negara di 

dunia terutama negara sedang berkembang. Masalah kemiskinan harus dihadapi 

secara serius dikarenakan permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan 

yang komplek dan bersifat multidimensional artinya kemiskinan mencakup semua 

aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, 

pengganguran, dan aspek lain yang berkaitan dengan masalah kemiskinan    

(Arsyad, 2010).   

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, oleh karena itu salah 

satu hal yang menjadi permasalahan yang ada di Indonesia adalah kemiskinan. 

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum 

(Mudrajad Kuncoro, 1997). Besarnya ukuran standar minimum tersebut relatif 

menurut pendekatan mana yang digunakan. Badan pusat statistik (BPS) Indonesia 

salah satunya mendasarkan pada besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk 

kebutuhan minum dan makanan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari, jika 

di bawah itu maka tergolong pada penduduk miskin. 
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Tabel 1-1 

 Jumlah Penduduk Miskin di indonesia 

Tahun 2011 - 2015 

 

Jumlah penduduk miskin 

  

     Tahun            Jiwa              Presentase 

(1)              (2)                 (3) 

 

       2011       30.018.930               12,49% 

       2012       28.594.600               11,66% 

       2013       28.553.930               11,47% 

       2014       27.727.780               11% 

       2015       28.591.630               11,22% 

      Sumber: Badan pusat statistik Jakarta, 2015 

 

Berdasarkan tabel 1-1 didapatkan informasi bahwa kemiskinan di Indonesia 

selama kurun waktu 5 tahun menggalami fluktuatif. Pada tahun 2011 penduduk 

miskin sangat tinggi mencapai 30.018.930 jiwa atau 12,49%  dari total penduduk 

di Indonesia. Pada tahun 2012 mulai mengalami penuran penduduk miskin 

menjadi 28.594.600 jiwa atau turun 11,66%; tahun 2013 turun sebesar 28.553.930 

jiwa atau 11,47%; tahun 2014 turun 27.727.780 jiwa atau 11%; namum pada 

tahun 2105 mengalami kenaikan sebesar 28.591.63011 jiwa atau bertambah 

11,22%  penduduk miskin dari tahun sebelumnya. 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terpusat di pulau Jawa, terutama di 

provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin 

pada tahun 2014 di pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5 persen dari total penduduk 

miskin di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di 

Indonesia yang mengalami masalah kemiskinan yang cukup tinggi (BPS, 2013). 
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Tabel 1-2 

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2011 - 2015 

 

Jumlah penduduk miskin 

  

         Tahun                 Jiwa (juta)                  Presentase 

(1)                       (2)           (3) 

 

       2011                5.317.758         16,20% 

       2012                4.952.521                   14,98%  

                  2013                4.811.981        14,44% 

       2014                4.562.879                13,58% 

       2015                4.506.772                13,32% 

      Sumber: Badan pusat statistik Jakarta, 2015 

Berdasarkan tabel 1-2 dapat diketahui bahwa tingkat penduduk miskin di 

Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2015 pada tahun 2011 

sebesar 16,20%; berhasil turun pada tahun 2012 menjadi 14,98%; tahun 2013 

turun 14,44%; tahun 2014 turun 13,58% dan tahun 2015 turun 13,32%.  

Perkembangan kondisi kemisikinan di Jawa Tengah sebenarnya telah mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa 

Tengah dapat dilihat dari berbagai usaha untuk meningkatkan pendapatan, tingkat 

kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat lapangan pekerjaan                                     

(BPS Jateng, 2015). 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di provinsi Jawa Tengah  

mengalami penurunan tingkat kemiskinan tetapi rata- rata tingkat kemiskinannya 

dibanding dengan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa cukup tinggi. Belum 

meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke 

seluruh kabupaten dan kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan 
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sangat buruk terhadap perekonomian untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh 

kabupaten dan kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap 

kabupaten dan kota dalam usaha mengatasi kemiskinan. 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah :  

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di provinsi Jawa 

Tengah tahun 2015 ? 

2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 

kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2015 ? 

3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Jawa 

Tengah tahun 2015? 

4. Adakah pengaruh perbedaan status daerah (kabupaten dan kota) terhadap 

kemiskinan di provisinsi Jawa Tengah tahun 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di provinsi Jawa 

Tengah tahun 2015. 

2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat 

kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2015. 

3. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi 

Jawa Tengah tahun 2015. 
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4. Menganalisis pengaruh perbedaan status daerah ( kabupaten dan kota) terhadap 

kemiskinan di provinsi Jawa tengah tahun 2015. 

 

D.    Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi Jawa Tengah. 

2. Bagi badan perencanaan pembangunan daerah, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai gagasan, guna memperbaiki sistem pemerintah dalam 

mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik serta 

meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di 

wilayah provinsi Jawa Tengah. 

3. Bagi departemen ketenagakerjaan, penelitian ini dapat berguna sebagai 

gambaran dalam upaya meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan untuk 

menggatasi masalah pengangguran . 

4. Bagi dinas pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan untuk memperbaiki dan lebih mengoptimalkan sistem di pendidikan 

guna meningkatkan kualitas standar mutu pendidikan. 

5. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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E. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis pengaruh dari upah minimum, indeks pembangunan 

manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan 35 kabupaten dan kota di 

provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dingunakan model regresi linear berganda 

dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan rumus sebagai berikut 

(Gujarati, 2004): 

POVt = β0 + β1UMKt +  β2IPMt +  β3TPTt + β4 Dummy + 𝜀t 

Keterangan: 

POV  :  Kemiskinan 

UMKt  :  Upah minimum kabupaten 

IPMt  :  Indeks pembangunan manusia 

TPTt  :  Tingkat pengangguran terbuka 

Dummy  :  1 (Kota) dan 0 (Lainnya) 

 

𝛽0  :  Konstanta 

𝛽1 … 𝛽6 :  Koefisien regresi 

𝜀t  :  Error Term 

 

Guna menguji kevaliditasan model maka dilakukan uji : 

 

1.   Uji normalitas  

  Untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak.  

2.    Uji linearitas model  

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji linieritas  

model. Dengan hal ini di ukur dengan uji Ramsey Reset.  
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3.    Uji asumsi klasik, meliputi: 

a. Uji mutikolonieritas  

Untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna  

antara variabel independen. Dengan hal ini di ukur dengan VIF.  

       b. Uji heteroskedasitas  

           Untuk menganalisis regresi yang akan menghasilkan estimator yang bias 

 untuk nilai variasi ut. Dengan hal ini di ukur dengan uji White.  

c. Uji autokorelasi  

    Autokorelasi terjadi akibat nilai variabel massa lalu memiliki pengaruh   

terhadap nilai variabel massa kini, atau massa mendatang. 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:  

a. Uji t  

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara individu atau terpisah.  

b. Uji F  

Untuk menganalisisi pengaruh variabel-variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen.  
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c. Analisis koefisien determinasi (R2)  

Untuk menganalisis kebaikan dari persamaan regresi yaitu menunjukan 

prosentasi total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model. 

 

E.    Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan  

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian,sertasistematika 

penulisan. 

2. Bab II Landasan Teori  

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang merupakan dasar teoritis 

penelitian, penelitian terdahulu dan uraian hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini serta penelitian terdahulu.  

3. Bab III Metode Penelitian  

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi data dan 

sumber data, identifikasi variabel, analisis data dan metode analisis. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini dipaparkan tentang gamabaran wilayah penelitian, yaitu kondisi 

tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pengangguran dan upah 

minimum, di Jawa Tengah, analisis data dan pembahasan. 

5. Bab V Penutup  

Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran yang dapat diambil dari 

penelitian yang dilakukan. 


