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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara 

di dunia. Di Amerika Serikat (AS), yang tergolong Negara maju dan salah 

satu Negara kaya di dunia, masih terdapat jutaan orang yang tergolong 

miskin (Kuncoro, 2006). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan 

dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara 

individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap 

timbulnya permasalahan sosial yang lain. (Rustanto, 2015). 

Masyarakat miskin selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan 

atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu 

ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha  produktif, menjangkau 

akses sumber daya sosial-ekonomi, menentukan nasibnya sendiri dan 

senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan membebaskan diri 

dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan 

harga diri yang rendah. Dengan demikian, kemiskinan dapat pula 

dipandang sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum turut 

serta dalam proses perubahan, karena tidak mempunyai kemampuan, baik 

kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor 

produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil 

proses pembangunan. 
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Ketidak ikut sertaan dalam proses pembangunan ini dapat 

disebabkan karena secara alamiah mereka tidak atau belum mampu 

mendayagunakan faktor produksi yang mereka miliki. Selain itu masih 

banyak pula penduduk yang pendapatannya hanya sedikit sekali diatas 

batas garis kemiskinan. Kelompok “nyaris miskin” ini sangat rawan 

terhadap perubahan-perubahan keadaan ekonomi, seperti adanya kenaikan 

harga pada komoditas-komoditas kebutuhan pokok, atau menurunnya laju 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih 

tetap perlu diperhatikan secara serius karena tujuan utama dari 

pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya (Arsyad, 2015). 

Kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan 

kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah 

ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya 

dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari 

sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan sebagai masalah nasional, 

tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan 

pembangunan, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi 

semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci 

pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada 

penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan 

aset produksi (Soebagiyo, 2016). 
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Berikut adalah data kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah per 

Kabupaten/Kota pada tahun 2012-2016 : 

Tabel 1.1 

Kemiskinan Dalam Ribu Jiwa di Jawa Tengah Tahun 2012-2016 

Kabupaten / Kota 2012 2013 2014 2015 2016 

Kabupaten Cilacap 260,9 255,7 239,8 243,5 240,2 
Kabupaten Banyumas 303,9 296,8 283,5 285,9 283,9 
Kabupaten Purbalingga 181,3 181,1 176 176,5 171,8 
Kabupaten Banjarnegara 164 166,8 159,5 165,4 158,2 
Kabupaten Kebumen 258,5 251,1 242,3 241,9 235,9 
Kabupaten Purworejo 112,8 109 102,1 101,2 99,1 
Kabupaten Wonosobo 169,3 170,1 165,8 166,4 160,1 
Kabupaten Magelang 166,2 171 160,5 162,4 158,9 
Kabupaten Boyolali 129,1 126,5 118,6 120 117 
Kabupaten Klaten 1879 179,5 168,2 172,3 168 
Kabupaten Sukoharjo 85,1 84,1 78,9 79,9 78,9 
Kabupaten Wonogiri 135,4 132,2 123,8 123 124,8 
Kabupaten Karanganyar 115,2 114,4 107,3 106,4 107,7 
Kabupaten Sragen 142,8 139 130,3 130,4 126,8 
Kabupaten Grobogan 210,8 199 186,5 184,5 184,1 
Kabupaten Blora 124,8 123,8 116 115 113,9 
Kabupaten Rembang 129,9 128 120 119,1 115,5 
Kabupaten Pati 162 157,9 148,1 147,1 144,2 
Kabupaten Kudus 68,1 70,1 65,8 64,1 64,2 
Kabupaten Jepara 104,8 106,9 100,5 100,6 100,3 
Kabupaten Demak 178,1 172,5 162 160,9 158,8 
Kabupaten Semarang 88,8 83,2 79,8 81,2 80,7 
Kabupaten Temanggung 87,8 91,1 855 87,5 87,1 
Kabupaten Kendal 119 117,7 110,5 109,3 107,8 
Kabupaten Batang 88,2 87,5 82,1 83,5 82,6 
Kabupaten Pekalongan 116,5 116,5 109,3 112,1 113,3 
Kabupaten Pemalang 241,7 246,8 237 235,5 227,1 
Kabupaten Tegal 149 149,8 140,3 143,5 144,2 
Kabupaten Brebes 364,9 367,9 355,1 352 348 
Kota Magelang 12,1 11,8 11 10,9 10,6 
Kota Surakarta 59,7 59,7 55,9 55,7 55,9 
Kota Salatiga 12,3 11,5 10,8 10,6 9,7 
Kota Semarang 81,9 86,7 84,7 84,3 83,6 
Kota Pekalongan 26,8 24,1 23,6 24,1 23,6 
Kota Tegal 24 21,6 20,9 20,3 20,3 

Total 4863,60 4811,40 4562,00 4577,00 4506,80 

     Sumber : BPS Jawa Tengah 
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Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 hingga 2016 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin tercatat 

sebesar 4562,00 ribu jiwa, di tahun 2015 angka tersebut naik sebesar 15 

ribu jiwa menjadi 4577,00 ribu jiwa. Namun jika dilihat secara agregat di 

tingkat Provinsi Jawa Tengah menurunnya jumlah kemiskinan merupakan 

keberhasilan masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kemakmuran 

di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2016. 

Pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah juga tak luput dari 

dukungan pemerintah yang pro terhadap kemiskinan sehingga terciptanya 

kondisi sosial, politik yang kondusif dan kemakmuran masyarakat yang 

lebih baik. Pengentasan kemiskinan ini melihat dari indikator lainnya 

antara lain investasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah. Perkembangan kemiskinan ini dapat berpengaruh secara langsung 

pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh Investasi, 

Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, dapat dikemukakan 

rumusan masalah yang ingin disampaikan, yaitu : 

1. Bagaimana kondisi riil investasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2012-2016? 

2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 

tahun 2012-2016? 

3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan di Jawa 

Tengah tahun 2012-2016? 

4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di 

Jawa Tengah tahun 2012-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi riil investasi, tenaga kerja, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 

2012-2016 

2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Jawa 

Tengah tahun 2012-2016 

3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan di Jawa 

Tengah tahun 2012-2016 

4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2012-2016 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan kebijaksanaan mengenai masalah kemiskinan 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik dengan masalah kemiskinan 

3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang masalah investasi 

terhadap kemiskinan 

4. Sebagai salah satu sumber informasi tentang masalah tenaga kerja 

terhadap kemiskinan 

5. Sebagai salah satu sumber informasi tentang masalah pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemiskinan 

 

E. Metode Penelitian 

1. Model dan Alat Analisis 

Untuk mengetahui pengaruh investasi, tenaga kerja dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2012-2016 maka penelitian ini menggunakan analisis data panel. 

Data panel merupakan gabungan data deret waktu (time series) 

dengan cross section. Dengan kata lain, data panel adalah data yang 

diperoleh dari data cross section yang di observasi berulang pada unit 

objek yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, akan 

diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama 

beberapa periode waktu (Juanda dan Junaidi, 2012). 
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Adapun model ekonometrik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

                             

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Chairul (2013) yang 

merumuskan model antara kemiskinan, investasi, tenaga kerja dan 

PDRB sebagai berikut: 

                                     

 Kemudian dalam penelitian ini analisis dilakukan dan model 

pendekatan data panel, sebagai model diatas dirubah menjadi 3 (Model 

PLS, Model FEM, Model REM). 

a. Metode Common-Constan (Pooled Ordinary Least Square/PLS) 

Untuk model PLS, persamaan ekonometrik dirubah menjadi : 

 

                                     

 

Dimana : 

POV  : Kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah 

INV  : Investasi kabupaten/kota di Jawa Tengah 

TK  : Tenaga Kerja kabupaten/kota di Jawa Tengah 

PDRB  : PDRB harga berlaku kabupaten/kota di Jawa   

  Tengah 

β0   : Intersep 

β1, β2, β3  : Koefisien regresi variabel bebas 

i   : Menunjukkan kota/kabupaten 
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t   : Menunjukkan deret waktu 2012-2016 

u   : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

uit  : Komponen error di waktu t untuk unit cross 

  section 

b. Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM) 

Untuk model FEM, persamaan ekonometrik dirubah menjadi : 

POV = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it  + β4d1i + β5d2i + β6d3i + 

β7d4i + β8d5i + β9d6i + β10d7i + β11d8i + β12d9i + β13d10i + β14d11i + 

β15d12i + β16d13i + β17d14i + β18d15i + β19d16i + β20d17i + β21d18i + 

β22d19i + β23d20i + β24d21i + β25d22i + β26d23i + β27d24i + β28d25i + 

β29d26i + β30d27i + β31d28i + β32d29i + β33d30i + β34d31i + β35d32i + 

vit 

 

Dimana : 

POV = Kemiskinan ke-i dan waktu ke-t 

X1  = Investasi untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

X2 = Jumlah Tenaga Kerja untuk wilayah ke-i dan 

waktu ke-t 

X3 = Pertumbuhan ekonomi untuk wilayah ke-i dan 

waktu ke-t 

β0i   = Intersep 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi variabel bebas 

d  = Variabel semu 
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i  = Menunjukkan Kota/Kabupaten 

t  = Menunjukkan deret waktu 2012-2016 

u  = Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

c. Metode Random Effect (Random Effect Model/REM) 

POVit = β0 + β1INVit + β2TKit + β3PDRBit + ωit 

 

Dimana : 

POV  : Kemiskinan ke-i dan waktu ke-t 

INV  : Investasi untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

TK : Jumlah Tenaga Kerja untuk wilayah ke-i 

dan   waktu ke-t 

PDRB : PDRB harga berlaku untuk wilayah ke-i 

dan waktu ke-t 

β0   : Perubah nilai rata-rata 

β1, β2, β3  : Koefisien regresi variabel bebas 

i   : Menunjukkan Kota/Kabupaten 

t   : Menunjukkan deret waktu 2012-2016 

w =         : Gabungan 2 komponen, yaitu     (cross 

section) v dan        (gabungan error time 

series dan cross section) 

Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan 

beberapa uji untuk menentukan manakah antara model PLS, FEM atau 
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REM yang paling tepat untuk digunakan. Uji yang dapat digunakan 

antara lain : 

a. Uji Chow 

Hipotesis dalam uji chow-test/likehood ratio test, yaitu : 

H0 : model mengikuti Common/Pooled 

HA : model mengikuti Fixed Effect 

b. Uji Hausman 

Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: 

H0 : model mengikuti Random Effect 

HA : model mengikuti Fixed Effect 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Guna memperoleh hasil dari variabel independen maka digunakan 

persamaan berikut : 

POVt = α0 + α X1t + α X2t + α X3t + e 

 

Dimana : 

POV : Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 

X1  : Investasi di Provinsi Jawa Tengah 

X2  : Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah 

X3  : Pertumbuhan Ekonomi 

α0   : Konstanta 

t  : Tahun 

e  : Faktor gangguan 
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Uji yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Uji Lagrange Multiplier 

b. Uji Hausman 

c. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

d. Uji Statistik F 

e. Koefisien Determinasi Adjusted R-Square (R
2
) 

f. Uji Breusch-Pagan 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

analisis data dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini merupakan penjabaran landasan teori, kerangka 

pemikiran teoritis, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat identifikasi variable-variabel penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan model 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, pengujian 

hipotesis, analisis data dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan serangkaian pembahasan 

skripsi pada bab IV serta saran-saran yang perlu disampaikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


