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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan suatu proses menuju arah yang lebih baik 

dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat 

indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah 

negara tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi 

permaslahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia bagi 

mereka yang masuk dalam komunitas miskin, Kemiskinan merupakan 

masalah serius yang dihadapi seseorang dalam kehidupan, masalah 

kemiskinan juga persoalan komplek yang masih sulit terpecahkan hampir 

disetiap daerah di Indonesia dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhah ekonomi, dan upah minimum 

regional (Suripto & Subayil, 2020). 

Dalam pembangunan ekonomi ada saat - saat kegagalan pemerintah 

membangun ekonomi, kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan 

cenderung disebabakan oleh gagalnya pemerintahan dalam mengelola laju 

pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mengatur sistem pembagian upah 

padahal upah sendiri sumber penghasilan tetap demi kesejahteraan, namun jika 

upah turun maka kesejahteraan juga ikut turun yang pasti mempengaruhi 

tingkat kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu daerah membuat 

banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari – 

hari. Masalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengangguran seseorang 

tidak memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan masyarakat menurun dan 
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membuka peluang terjebak dalam situasi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi 

adalah indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga 

harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh 

karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus 

dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Langkah dalam menanggulangi 

kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai cara dan strategi. Secara langsung 

diwujudkan dalam bentuk pemberian dana bantuan stimulan sebagai modal 

usaha kegiatan ekonomi produktif dan bantuan sosial. Bantuan secara tidak 

langsung dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.  

Berdasarkan data dari badan pusat statistik, Kabupaten/kota di 

Kalimantan Tengah memiliki grafik dari periode tahun 2017 sampai dengan 

2019 sebagai berikut :  

Table 1-1 

Pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017-2019 

Tahun Pengangguran dalam (%) 

2017 4.23 

2018 4.01 

2019 4.1 

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan tengah, diolah 

 

Pada tahun 2019, Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah memiliki 

proyeksi penduduk dengan jumlah 312.911 jiwa. Pada tahun tersebut tingkat 

pengangguran terbuka turun sebesar 0,13%  dari tahun 2017. 
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Table 1- 2 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017-2019 

Tahun Pertumbuhan ekonomi dalam (%) 

2017 6,73 

2018 5,61 

2019 6.12 

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan tengah, diolah 

 

Berdasarkan uraian tabel diatas memiliki laju pertumbuhan yang cukup 

tinggi dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan yaitu dapat 

meningkatkan pendapatan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Selama 3 (empat) tahun 

terakhir perekonomian Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah mampu tumbuh 

stabil di kisaran 5 hingga 6%, meskipun pada tahun 2019 mengalami kenaikan 

yang berada pada angka 6,12 %.  

Table 1- 3 

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 

2017-2019 

Tahun Indeks Pembangunan Manusia 

2017 69.79 

2018 70.42 

2019 70.91 

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan tengah, diolah 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index 

(HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui 

pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran 

angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan 

melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tabel diatas 
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menunjukkan bahwa setiap tahunnya Indeks Pembangunan Manusia Relatif 

meningkat 0,49% ditahun 2019. 

Table 1- 4 

Upah Minimum Regional di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017-

2019 

Tahun Upah Minimum Regional dalam 

(Rupiah) 

2017 2,227,307 

2018 2,421,305 

2019 2,663,435 

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan tengah, diolah  

Upah minimum yang dibayarkan baik skala besar maupun kecil dalam 

hal memberi upah para karyawan. Setiap wilayah di Indonesia mulai dari 

tingkat provinsi, kota hingga kabupaten mempunyai standar tersendiri 

berkaitan dengan Gaji UMR dan Gaji UMK. Di Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Tengah gaji UMR setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 

Rp. 200,000 tiap tahunnya. 

Table 1- 5 

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017-

2019 

Tahun Persentase penduduk miskin dalam (persen) 

2017 5.37 

2018 5.17 

2019 4,98 

    Sumber : BPS Provinsi Kalimantan tengah, diolah 

Memperhatikan tabel 1-5 di atas bahwa kemiskinan di Kabupaten 

Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dari tahun 2017 hingga 2019 

mengalami penurunan mulai 0,20% ditahun 2018 dan turun sebesar 0,19% di 
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tahun 2019. Dari tabel diatas dilihat bahwa Pengangguran, Pertumbuhan 

Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimun Regional di 

Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menjadi variabel bebas (independen), 

sedangkan kemiskinan menjadi variabel terikat (dependen). 

B.  Rumusan Masalah  

Sesuai latar belakang yang dituliskan diatas maka merumuskan 

masalah: 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019? 

2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/ 

kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019? 

3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan 

di Kabupaten/kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-201? 

4. Bagaimana pengaruh upah minimum regional terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019? 

5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, upah 

minimum regional dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan 

di Kabupaten/kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai latar belakang yang dituliskan diatas maka merumuskan 

masalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan 

di Kabupaten/kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019. 

3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019. 

4. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019. 

5. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, 

upah minimum regional dan indeks pembangunan manusia terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/kota Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu : 

1. Bagi pemerintah terutama dinas sosial provinsi Kalimantan tengah 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan kebijakan 

terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. 

2. Bagi pemerintah daerah empat belas Kabupaten/kota di Kalimantan 

tengah diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mereta, sehingga masyarakat 

memiliki daya beli dan mampu untuk memperbaiki kulitas hidup mereka.  

3. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan bisa menjadi 

bahan masukan dalam pengambilan kebijakan penetapan upah minimum 

(UMK) di empat belas Kabupaten/kota di Kalimantan tengah. 

4. Bagi departemen ketenagakerjaan, penelitian ini dapat berguna sebagai 

gambaran dalam upaya meningkatan pembangunan ketenagakerjaan 

untuk menggatasi masalah pengangguran. 
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5. Bagi pemerintah daerah Kalimantan tengah Penelitian ini diharapkan 

menjadi pertimbangan maupun masukan dalam mendorong peningkatan 

pembangunan manusia. Seperti menentukan kebijakan peningkatan 

tenaga kerja yang akan mendorong pengingkatan pendapatan, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan mendirikan sekolah 

yang memiliki keunggulan dan mutu baik dan peningkatan standar 

kesehatan masyarakat dengan tercukupinya nutrisi dan gizi sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.  

6. Bagi kalangan akademis dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan masalah Kemiskinan. 

E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis regresi dengan data panel. Model ekonometrik yang digunakan ialah 

sebagai berikut : 

                                               

Dimana : 

       = Poverty (%) 

       =  Tingkat pengangguran terbuka (%) 

      =  Indeks pembangunan manusia (%) 

      = Pertumbuhan ekonomi (%) 

      = Upah Minimum Rakyat (Rupiah) 
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      = Konstanta 

       = Koefisien reegresi variabel independen 

   =  Error term 

   = Observasi   

   = Tahun ke   

Tahapan estimasi model ekonometrik diatas dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Common Effect Model (CEM), Random Effectrage  

Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM). Untuk memilih model estimator 

yang terbaik dengan Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier (LM). 

Selanjutnya Uji hipotesis (Uji t-statistik, uji F-statistik, koefisisen determinasi) 

untuk mengetahui kebaikan modelnya. 

E.2 Data dan Sumber Data 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang mana 

merupakan gabungan dari time series dan cross section. Data pengamatan ini 

diambil dari Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan tengah periode tahun 2017 

sampai 2019. Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder baik berupa 

kualiatatif mauapun data kuantitif. Data ini akan diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik.  

F. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar pembahasan didasarkan atas beberapa bab sebagai 

berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sitematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka menguraiakan beberapa literature dan  

pengertian yang nantinya akan digunakan sebagai dasar teori dalam 

membahas yang dikemukakan serta berisi kerangka pikir penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, variabel penelitian dan definisi operasional. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini diawali dengan hasil penelitian dan pembahasan dengan 

analisis deskriftif, yang berisi deskripsi gambaran umum daerah penelitian, 

penyajian hasil estimasi model anlisis yang diikuti pembahasannya dan 

interpretasi kauntitatifnya. Penutup bab ini adalah interpretasi ekonomi, yakni 

uraian mengenai kondisi dan masalah ekonomi yang tersirat dalam 

interpretasi kuantitatif. 

BAB V  PENUTUP 

  Pada bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

pembahasan, ditutup dengan saran. 

 


