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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau 

sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 

Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang 

meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, 

air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman 

dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. 

Kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja 

akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Kemiskinan umumnya dilukiskan sebagai rendahnya pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok  (Ramdhan, Setyadi, & Wijaya, 2017) 

Masalah utama yang biasanya dihadapi oleh setiap Negara, baik 

Negara maju maupun Negara berkembang. Tingginya tingkat kemiskinan 

tidak terlepas dari ketidakmerataan pembangunan, sehingga memunculkan 

Negara tertinggal dengan angka kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan 

pendekatan kebutuhan dasar, ada tiga indikator kemiskinan yang 

digunakan, yaitu indeks per kepala (head count index), indeks kedalaman 

kemiskinan (poverty gap index), dan indeks keparahan kemiskinan 
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(poverty severity index). Head count index digunakan untuk mengukur 

kebutuhan absolut yang terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan 

makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan sebagai 

dasar untuk perhitungan head count index ditentukan berdasarkan batas 

pengeluaran minimum untuk konsumsi makanan setara dengan 2100 kkal 

per hari dan konsumsi non makanan  (Yacoub, 2012). 

 Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya barang dan 

jasa yang dihasilkan masyarakat sehingga meningkatkan hasil produksi 

dan pendapatan. Dalam hal ini, berarti terjadi peningkatan pendapatan 

nasional yang ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). 

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi 

tidak hanya dapat dilihat melalui pertambahan jumlah barang yang 

diproduksi, tetapi juga melalui perkembangan infrastruktur, tingkat 

kemiskinan, pengangguran, dan tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan yang erat antara tingkat pendidikan, pengangguran, 

pertumbuhan ekonomi  (Fitrayati, 2011) 

Pertumbuhan ekonomi di Karedisenan Pati dalam kurun waktu 7 

tahun terakhir (2011-2017), mengalami kenaikan pada tahun ke tahun dan 

hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan di beberapa Karesidenan Pati 

cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya 

cenderung mengalami peningkatan akan tetapi pertumbuhan ekonomi 

belum bisa maksimal dalam mengurangi tingkat kemiskinan.  
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Menurut Badan Pusat Statistik (2010), Indikator yang biasa 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah 

Produk Domestic Regional Bruto (PDRB). Definisi Produk Domestik 

Regional Bruto adalah total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi 

di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat 

faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari 

kenaikan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dari 

suatu tahun terhadap tahun sebelumnya yang mencerminkan kenaikan 

produksi barang dan jasa di suatu wilayah. 

Berikut data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut Kabupaten/Kota Karesidenan Pati pada tahun 2011-2017 dapat 

dilihat di Tabel I.1 

Tabel I.1 

PDRB atas dasar harga konstan menurut Kabupaten/Kota 

Karesidenan Pati pada tahun 2011-2017 (%) 
 

Tahun Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara 

2011 3,19 4,42 5,19 5,91 4,24 4,92 

2012 5,08 4,90 5,32 5,93 4,11 5,86 

2013 4,57 5,36 5,43 5,97 4,36 5,39 

2014 4,07 4,39 5,15 4,64 4,43 4,81 

2015 5,96 5,36 5,50 6,01 3,88 5,10 

2016 4,46 23,53 5,23 5,46 2,52 5,02 

2017 5,65 5,84 6,18 5,40 2,97 5,13 

Sumber : BPS Jawa Tengah 
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Tabel 1.1 menunjukan bahwa rata-rata kabupaten di Karesidenan 

Pati mengalami kenaikan. Kabupaten Rembang mengalami kenaikan 

tertinggi pada tahun 2017 sebesar 6,18%, dan terendah tahun 2014 sebesar 

5,15%. Kabupaten Kudus mengalami kenaikan PDRB tertinggi tahun 2014 

sebesar 4,43% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 2,97%. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak 

digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran 

Terbuka pada Februari 2017 sebesar 5,33 persen turun menjadi 5,13 

persen pada Februari 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018). 

Pengangguran adalah jumlah akumulasi orang yang tidak bekerja 

pada suatu titik waktu tertentu (Santoso, 2012), atau Pengangguran adalah 

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, 

bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang 

berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya 

disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak 

sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada (Ramdhan, Setyadi, & 

Wijaya, 2017)  
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Tabel I.2 

Tingkat Pengangguran TerbukaKabupaten/Kota Karesidenan Pati 

pada tahun 2011-2017 (%) 

Tahun Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara 

2011 5,33 6,90 7,22 11,17 8,32 5,48 

2012 4,20 4,75 5,75 11,98 5,89 4,29 

2013 6,10 6,23 5,97 7,29 8,07 6,34 

2014 4,25 4,30 5,23 6,37 5,03 5,09 

2015 5,22 4,68 4,51 4,43 5,04 3,12 

2016 4,12 3,76 3,85 4,13 4,30 3,98 

2017 3,02 2,85 3,19 3,83 3,56 4,84 

Sumber: BPS Jawa Tengah 

Tabel 1.2 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) di setiap kabupaten mengalami kenaikan dan penurunan. 

Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2013 

sebesar 6,10%, dan terendah tahun 2017 sebesar 3,01%. Kabupaten Blora 

mengalami kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi  tahun 

2011 sebesar 6,90%, dan terendah tahun 2017 sebesar 2,85%. Kabupaten 

Rembang mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 7,22%, 

dan terendah tahun 2017 sebesar 3,19%.  

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human 

capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung 

untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. Investasi 
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dalam modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya apabila kita 

bandingkan antara total biaya pendidikan yang dikeluarkan selama 

menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh 

ketika mereka sudah siap bekerja (Fitrayati, 2011). Dalam upaya mencapai 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sektor pendidikan memainkan 

peranan sangat strategis dalam mendukung proses produksi dan aktivitas 

ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat 

untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan, 

aktivitas pembangunan dapat tercapai sehingga peluang untuk 

meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang akan lebih baik 

(Ramdhan, Setyadi, & Wijaya, 2017). 

Tabel I.3 

Rata-rata lama sekolah Karesidenan Pati 2011-2017 (%) 

Tahun Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara 

2011 6,18 5,77 6,28 6,11 7,48 6,20 

2012 6,23 5,83 6,41 6,15 7,60 6,96 

2013 6,25 5,90 6,70 6,27 7,73 7,09 

2014 6,32 6,02 6,90 6,35 7,83 7,29 

2015 6,33 6,04 6,92 6,71 7,84 7,31 

2016 6,62 6,18 6,93 6,83 7,85 7,32 

2017 6,66 6,45 6,94 7,08 8,31 7,33 

Sumber: BPS Jawa Tengah 

  Tabel I.3 menunjukan bahwa rata-rata lama sekolah di Karesidenan 

Pati mengalami kenaikan dan penurunan. Kabupaten Jepara mengalami 
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kenaikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 7,33%, dan terendah tahun 

2011 sebesar 6,20%. Kabupaten Kudus mengalami kenaikan tahun 2017 

sebesar 8,31%, dan terendah pada tahun 2011 sebesar 7,48%.  

  Jumlah penduduk antar provinsi di Indonesia berbeda, yang 

menajadi sorotan adalah jumlah penduduk provindi di Jawa yang cukup 

tinggi bila di bandingkan dengan provinsi lain di luar Pulau Jawa.  

Tabel 1.4 

Jumlah Penduduk di Karesidenan Pati 2011-2017 (Jiwa) 

Tahun Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara 

2011 1.319.822 835.785 598.087 1.201.801 789.875 1.117.784 

2012 1.328.183 840.193 603.573 1.210.001 779.076 1.135.628 

2013 1.336.317 844.325 608.891 1.217.930 810.893 1.153.628 

2014 1.343.985 848.325 614.065 1.225.603 821.109 1.170.785 

2015 1.351.429 852.108 619.173 1.232.889 831.303 1.188.289 

2016 1.358.404 855.573 624.096 1.239.989 841.499 1.205.800 

2017 1.365.207 858.865 628.922 1.246.691 851.478 1.223.198 

 Sumber: BPS Jawa Tengah 

  Tabel I.4 menunjukan bahwa jumlah penduduk di Karesidenan Pati 

dari tahun 2011-2017 mengalami kenaikan di setiap tahun. Kabupaten 

Rembang memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit bila di 

bandingkan dengan wilayah lain dalam Karisidenan Pati, luas wilayah 

Kabupaten Rembang sendiri 1.014,10 km
2,

. Kabupaten Grobogan 

memiliki jumlah penduduk terbesar bila di bandingkan dengan wilayah 



8 
 

 

lain dalam Karisidenan Pati, luas wilayah Kabupaten Grobogan sendiri 

1.975,65 km
2
. 

Berdasarkan uraian dan pemikiran diatas, maka penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pengagguran, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Penduduk 

Terhadap Kemiskinan Di Karisidenan Pati Tahun 2011-2017”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

kemiskinan di Karisidenan Pati tahun 2011-2017 ? 

2. Bagaimana pengaruh pengagguran terhadap tingkat kemiskinan di  

Karisidenan Pati tahun 2011-2017 ? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan 

di Karisidenan Pati tahun 2011-2017 ? 

4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di 

Karisidenan Pati tahun 2011-2017 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengangaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan di Karisidenan Pati tahun 2011-2017. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengagguran terhadap kemiskinan di 

Karisidenan Pati tahun 2011-2017. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan 

di Karisidenan Pati  tahun 2011-2017. 

4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan 

di Karisidenan Pati tahun 2011-2017. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai sumber informasi mengenai keadaan di sekitar, dan juga untuk 

mengambil keputusan serta perencanaan pembangunan kedepan nya di 

wilayah Karesidenan Pati. 

2. Bagi Pembaca  

Sebagai sumber referensi untuk penelitian kedepan yang memiliki 

kemiripan masalah yang sama. 
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3. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang keadaan 

di wilayah sekitar rumah tinggal yang berkaitan dengan kemiskinan. 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian data pada penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data kuantitatif dengan jenis data sekunder. Data diperoleh 

dari jurnal, Badan Pusat Statistik (BPS), dan penelitian terdahulu yang 

terkait dengan permasalahan yang diambil.  

Alat analisis yang digunakan adalah analisis panel data yaitu terdiri 

atas data runtut waktu (time series) dari tahun 2011-2017 dan data silang 

(cross section) di Karisidenan Pati. Pendekatan yang di gunakan dalam 

mengestimasi model regresi dengan data panel adalah dengan 

menggunakan fixed effect Model (FEM) yaitu dengan memasukan variabel 

dummy dalam persamaan Least Square Dummy Variabel (LSDV).  

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah : 

BAB  I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penelitian. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori kemiskinan, pertumbuhan penduduk di 

karesidenan Pati, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, 

dan pengagguran. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan 

sumber data, definisi variable, dan teknik analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Menguaraikan tentang diskripsi pengolahan data secara 

umum, data yang diperoleh, analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP  

 Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, pemecahan 

masalah dan rencana kegiatan ke depannya.  

 

 

 


