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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di 

semua sektor pembangunan. Salah satu cara mengatasi kemisikinan adalah dengan 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam mencapai tujuan pembangunan 

secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan 

distribusi pendapatan yang merata. 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi 

pusat perhatian pemerintah semua negara atau daerah. Hal ini disebabkan karean 

kondisi kemiskinan di suatu negara atau daerah merupakan salah satu cerminan 

tingkat kesejahteraan suatu penduduk. Semakin banyak penduduk miskin disuatu 

wilayah maka semakin tidak sejahtera wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit 

jumlah dan presentase penduduk miskinnya maka hal tersebut mengindikasi bahwa 

terjadi peningkatan kesejahteraan  penduduknya (Leasiwal, 2013). 

Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga 

menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Menurut para ahli 

masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dapat 

dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek primer dan aspek sekunder. Aspek 

primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, pengetahuan serta keterampilan 

rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber 

keuangan dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan 

yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan 



2 
 

 
 

dan konsumsi, tetapi juga dengan masalah rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, 

serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai 

masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (Arsyad, 2010). 

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, 

antara lain:  tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi 

geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan 

penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak 

langsung telah dilaksanakan, baik dalam skala nasional maupun lokal. Fakta 

menunjukkan bahwa pembangunan telah dilakukan, namun belum mampu menekan 

meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya di negara-negara 

berkembang (Hartati, dkk 2015). 

Seseorang dapat dikatakan miskin apa bila tidak mampu memenuhi  kebutuhan 

hidupnya secara layak. Kemiskinan telah menjadi masalah yang serius sehingga 

harus ditanggulangi atau paling tidak dikurangi. Pembangunan yang sudah dilakukan 

pemerintah di harapkan mampu menekan angka kemiskinan. Walaupun demikian, 

kemiskinan telah menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan tidak hanya 

dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-

hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam 

menjalani hidupnya secara bermatabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum 

meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air 

bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup dan rasa aman dari 

perlakuan atau ancaman kekerasan (Fikri, 2016). 

   Tabel 1.1 

Tingkat Kemiskinan 6 Provinsi di Pulau Jawa (persen) 

 

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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DKI Jakarta 3.48 3,75 3,7 3,71 4,09 3,61 3,75 

Jawa Barat 9,43 9,26 9,89 9,61 9,18 9,57 8,77 

Jawa Tengah 14,33 14,12 14,98 14,44 13,58 13,31 13,19 

DI Yogyakarta 13,98 13,16 15,88 15,03 14,55 13,16 13,1 

Jawa Timur 10,59 9,87 13,08 12,73 12,28 12,28 11,85 

Banten 4,99 4,61 5,71 5,89 5,51 5,57 5,36 

Indonesia 13,33 12,49 11,66 11,47 10,96 11,13 10,70 

     Sumber data: BPS 2017 

Tabel 1-1 menunjukan presentase penduduk miskin di enam Provinsi Pulau 

Jawa. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2010 hingga tahun 2016 

cenderung mengalami penurunan sementara setiap tahunnya presentase penduduk 

miskin di enam Provinsi Pulau jawa mengalami fluktuasi. Tingkat kemisikinan di 

Jawa Tengah dan DIY ternyata jauh lebih tinggi dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Timur dan Banten. Pada tahun 2010 – 2011 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah 

menduduki peringkat pertama sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi 

sebesar 14,33 % di tahun 2010, 14,12 % di tahun 2011. Pada tahun 2012-2014, 

Yogyakarta menduduki peringkat pertama sebagai wilayah dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi sebesar 15,88 % di tahun 2012, 15,03 % di tahun 2013, dan 

14,55 % di tahun 2014. Pada tahun 2015-2016, tingkat kemiskinan tertinggi kembali 

diduduki dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,32 % di tahun 2015, dan 13,19 % 

di tahun 2016. DKI Jakarta yang dikenal memiliki banyak penduduk miskin 

presentase kemiskinannya sebesar 3,48 % di tahun 2010; 3,75 % di trahun 2011; 3,7 

% di tahun 2012; 3,72 % di tahun 2013; 4,09 % di tahun 2014; 3,61 % di tahun 2015 
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dan 3,75 % di tahun 2016. Rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah dan Yogyakarta menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan se Pulau Jawa 

tahun 2010-2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan 

masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Julau jawa 

tahun 2010-2016? 

2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan ekonomi terhadap kemiskinan di 

Pulau Jawa tahun 2010-2016? 

3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010-

2016? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Pulau Jawa 

tahun 2010-2016? 

 

C. Tujuan Penilitian 

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di 

Pulau Jawa tahun 2010-2016. 

2. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan ekonomi terhadap 

kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010-2016 
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3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 

2010-2016 

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di 

Pulau Jawa tahun 2010-2016 

 

D. Manfaat Penilitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekononomi di wilayah provinsi pulau jawa. 

2. Bagi departemen ketenagakerjaan, penelitian ini dapat berguna sebagai 

gambaran dalam upaya meningkatan pembangunan ketenagakerjaan untuk 

menggatasi masalah pengangguran. 

3. Bagi dinas pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

untuk memperbaiki dan lebih mengoptimalkan sistem dipendidikan guna 

meningkatkan kualitasstandar mutu pendidikan. 

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

refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Metode Analisis Data 

Guna menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan 

manusia, inflasi dan tingkat pengangguran  terhadap tingkat kemiskinan Pulau Jawa 

tahun 2010-2016, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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persamaan regresi linier berganda dengan metode analisis regresi data panel. Model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

POVit = β 0 + β 1PDRBit + β 2IPMit + β 3INFit + β4UNEMPit + ɛit 

Keterangan : 

POV  = Tingkat Kemiskinan 

PDRB   = Pertumbuhan Ekonomi 

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia 

INF    = Inflasi 

UNEMP   = Tingkat Pengangguran 

β 0  =  Konstanta 

β 1 … β4  = Koefisien Regresi variable independen 

i  = Data cross section 

t  = Data time series 

ɛ  = Erorr trem 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

1. BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, rumusan 

penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang 

sesuai topik dan skripsi yang dapat membantu penelitian, dan 

tinjauan pustaka peneliti terdahulu. 

3. BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, definisi 

operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

4. BAB IV:  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian dan 

analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian. 

5. BAB V:  PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran sesuai 

dengan hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


