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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan keragaman yang besar dalam aspek 

wilayah, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai negara berkembang, Indonesia 

menghadapi tantangan untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan yaitu suatu 

keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar dengan cara dari taraf hidupnya (Dayanti, 2020). Prevalensi 

kemiskinan berasal dari keberadaan manusia dan kini telah menduduki hampir 

semua negara di dunia dengan agenda pembangunan yang paling penting 

(Setyowati & Rahayu, 2020) 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan pembangunan 

ekonomi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus 

memiliki partumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang baik 

dengan tidak adanya ketimpangan. Selain untuk kesejahteraan masyarakat, ada 

tujuan lain dari pembangunan ekonomi ialah mengejar ketertinggalan atau 

mensetarakan masing masing daerah di suatu daerah yang sudah maju. Beberapa 

faktor menjadi patokan keberhasilan pembangunan ekonomi, termasuk 

pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan penduduk (Miftahurrahmah, 

2019). Kesejahteraan masyarakat dapat dipaparkan salah satunya berdasarkan 

tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang dimana memiliki korelasi negatif antara 

kesejahteraan masyarakat dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Apabila 
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tingkat kemiskinan semakin rendah maka semakin tinggi kesejahteraan 

masyarakat (Bintang & Woyanti, 2018). 

Tabel 1-1 

Persentase Penduduk Miskin Pulau Jawa 2017-2020 

 

Provinsi 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 

Banten 5,45 5,24 5,09 5,92 

DKI Jakarta 3,77 3,57 3,47 4,53 

Jawa Barat 8,71 7,45 6,91 7,88 

Jawa Tengah 13,01 11,32 10,80 11,41 

D I yogyakarta 13,02 12,13 11,70 12,28 

Jawa Timur 11,77 10,98 10,37 11,09 

Sumber: Badan Pusat statistik 

Tabel 1-1 memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat dari 

tahun 2017-2019 mengalami penurunan setiap tahun, namun pada tahun 2020 

malah mengalami kenaikan lagi. Meski demikian tingkat kemiskinan di Jawa 

Barat masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau 

Jawa. Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke empat dalam kategori tingkat 

kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2017-2020. Tingginya tingkat 

kemiskinan dikhawatirkan menghambat pembangunan ekonomi di wilayah 

tersebut. Pada tahun 2017 presentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 8,71 % 

kemudian turun 7,45% pada tahun 2018 mengalami penurunan sampai tahun 2019 

menjadi 6,91% dan pada tahun 2020 malah mengalami kenaikan yaitu menjadi 

7,88%. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kota Tasikmalaya sementara 

Kota Depok memiliki tingkat kemiskinan paling rendah. Ini terlihat dimana 

persentase tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya selalu berada diatas 11 % 

paling tinggi dan Kota Depok tidak pernah menyentuh diatas angka 3 % setiap 

tahunnya dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. 
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Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan implementasi yang 

dapat dijadikan tolak ukur tingkat makro adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, 

meskipun digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi 

masih bersifat universal dan belum mencerminkan kemampuan individu 

masyarakat. Pembangunan daerah diharapkan juga berdampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Dama, 2016). Dalam proses pertumbuhan ekonomi, salah 

satu indikator untuk mengukur tanda-tanda pertumbuhan ekonomi di suatu negara 

atau wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan melalui 

proses pertumbuhan ekonomi, dapat terlihat kegiatan ekonomi yang telah 

dilaksanakan dan direalisasikan di Jawa Barat selama kurun waktu tertentu 

(van/indrawiguna, 2013) 

Pengangguran juga merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya 

kondisi kemiskinan di suatu daerah dan upaya untuk menurunkan tingkat 

pengangguran dan kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika 

masyarakat tidak menganggur berarti mereka mempunyai pekerjaan dan 

penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi maka masyakat tidak 

akan mengalami kekurangan, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. 

Dengan pemikiran itu, tingkat pengangguran yang rendah (kesempatan kerja 

tinggi) maka kemiskinan juga akan rendah (Hatta & Khoirudin, 2020). 

Pengentasan kemiskinan juga dapat dilihat dari pembentukan sumber 

daya manusia melauli tingkat pendidikan, yang akan berdampak pada peningkatan 

tingkat produktivitas seseorang. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kenaikan 
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jenjang pendidikan penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan(Giovanni R, 2018). Rendahnya partisipasi pendidikan 

dan angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin disebabkan tidak 

memiliki dana yang cukup untuk bersekolah di jenjang yang lebih tinggi, karena 

pendidikan tinggi membutuhkan biaya yang relatif besar. Sebagian masyarakat 

juga beranggapan bahwa dengan menyekolahkan anak maka, mereka akan 

kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Hal ini menjadi alasan bagi 

masyarakat untuk memperkerjakan anak-anak mereka diusia sekolah. Konteks ini, 

membuktikan pendidikan merupakan medium tentang upaya mengatasi masalah 

kemiskinan. Pemerintah perlu terus meningkatkan pemerataan dan perluasan 

akses pendidikan yang berfokus pada peningkatan harapan rata-rata lama sekolah 

sehingga dapat mengurangi masalah kemiskinan karena angka putus sekolah yang 

meningkat (Ishak et al, 2020) 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti masalah ini dengan judul “Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan 

PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rata-rata Lama Sekolah 

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 2017-2020” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapaun tujuan yang akan dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Laju Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 

Provinsi Jawa Barat 2017-2020? 
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2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 2017-2020? 

3. Apakah Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap tingkat kemsikinan di 

Provinsi Jawa Barat 2017-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah Laju Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 2017-2020? 

2. Untuk mengetahui apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 2017-2020? 

3. Untuk mengetahui apakah Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 2017-2020? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

untuk memahami dampaknya Laju Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pengangguran 

Terbuka, Rata-rata Lama Sekolah terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dapat 

menemukan cara untuk mengentaskan kemiskinan di masa depan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi semua pihak untuk melakukan penelitian 

dengan tema yang sama. 
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3. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan penulis bisa menerapkan ilmu yang didapat saat 

perkuliahan, mampu mencari jawaban atas permasalahan penelitian dan 

mengembangkan pengetahuan penulis. 

E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini alat 

analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang diolah dengan Eviews 9. 

Penelitian ini menggunakan gabungan data silang tempat (cross section) dengan 

data runtut waktu (time series). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis Regresi data panel. 

Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

modifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh (Giovanni R, 2018). Adapun model 

modifikasi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

POVit = 0 + 1 PDRBIt + 2 TPTt + 3 RLSt + t 

 

di mana: 

 

POVit   = Poverty (tingkat kemiskinan)  

PDRB  = Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010  

TPT    = Tingkat Pengangguran Terbuka 

RLS    = Rata-rata Lama Sekolah 

     = Error term (faktor kesalahan) 

0     = Konstanta 

1…4   = Koefisien regresi variabel independen 

t     = tahun ke t 

i     = wilayah i 
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E.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (analisis 

regresi data panel tahun: 2017-2020). Data yang diperoleh dari publikasi dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang menggunakan data Tingkat 

Kemiskinan (POV), Laju Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat dalam proposal penelitian ini, 

sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai landasan 

teori, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta alat dan model penelitian 

yang digunakan. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil estimasi dengan menyebutkan kembali alat dan 

model penelitian yang digunakan beserta keterangannya. Selain hasil estimasi 

pada bab ini juga membahas interpretasi kuantitatif yang menguraikan makna dari 

koefisien-koefisien yang diperoleh dari hasil estimasi atau perhitungan data, 

kemudian yang terakhir menjelaskan interpretasi ekonomi.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan analisis kuantitatif dan 

analisis ekonomi pada bab sebelumnya, dan saran yang direkomendasikan kepada 

pihak terkait atas dasar temuan untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi di 

masa mendatang.   

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

  




