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BAB  1 

PENDHAULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia berawal dari 

permulaan orde baru tahun 1966 hingga era reformasi sekarang memiliki tujuan 

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera.Sebelum 

terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, dimana Indonesia 

merupakan negara percontohan dalam pembangunan yang diakui oleh banyak 

negara, karena dianggap cukup berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan. 

Berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik  di tahun 1976 hingga 1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia 

menurun sangat drastis yaitu 54,2 juta jiwa menjadi sekitar 22,5 juta jiwa atau 

sekitar 11,3 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. (BPS,1976 – 1996) 

Akan tetapi sejak adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 

membuat kegiatan pembangunan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah 

pusat dan daerah demi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat 

Indonesiamengalami  hambatan yang cukup signifikan. Dampak dari krisis 

ekonomi yaitu meningkatnya kebutuhan untuk biaya hidup, baik di kota maupun 

di pedesaan, dimana hal tersebut sangat memungkinkan akanmenimbulkan 

kembali peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin 

pada tahun 1996 sebesar 22,5 juta jiwa telah berhasil diturunkan kembalidan pada 
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tahun 1998 mengalami peningkatan menjadi sebesar 49,5 juta jiwa (24,2% dari 

total penduduk). (BPS, 1997 - 1998) 

Berbagai program sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah yang 

bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, dimanahal tersebut masih belum 

dapat diselesaikan sampai saat ini, sehingga menjadi sebuah permasalahan yang 

perlu menjadi perhatian pemerintah di Negara Indonesia. 

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan global dimana setiap 

Negara di dunia ini memiliki permasalahan tersebut, dan hal itu bisa dikatakan 

cukup penting ataupun tidak,tergantung pada presentasi tingkat kemiskinan di 

negara tersebut (BPS, 2004). Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan sendiri 

dapat didefinisikan sebagai kurangnya makanan dan tempat tinggal minimal yang 

diperlukan untuk mempertahankan hidup. Lebih khusus, kondisi ini dikenal 

sebagai kemiskinan absolut.Sedangkan bila dilihat dari pengertian kemiskinan 

relatif yaitu mereka yang tidak mempunyai apa-apa yang dibutuhkan oleh 

kebanyakan orang untuk hidup layak karena mereka berpenghasilan kurang dari 

separuh pendapatan rata-rata bangsa di negara atau daerah tersebut. Kemiskinan 

juga dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat 

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan. 
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Munculnya kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat rumit dan 

tidak ada untuk solusi yang sederhana untuk menyelesaikannya. Menurut Moenir 

(2004)  kemiskinan itu sendiri banyak dihubungkan dengan: 

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai 
akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; 

2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan 
pendidikan keluarga; 

3. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan 
dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam 
lingkungan sekitar; 

4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi 
orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; 

5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan 
merupakan hasil dari struktur sosial.  

 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kemiskinan sendiri dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang terdiri dari tingkat pendapatan per kapita, tingkat 

pengangguran, tingkat pendidikan dan tingkat kesadaran kesehatan.Akibat 

terjadinya krisis ekonomi membuat tingkat pengangguran menjadi lebih besar 

serta banyaknya karyawan dan pegawai mendapatkan pemutusan hubungan 

kerja.Adanya permasalahan tersebut tentu memberikan dampak pada menurunnya 

tingkat pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Badan 

Pusat Statistik (2004), dimana ukuran biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi 

membuat prioritas pendapatan dari masyarakat akan berkurang untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan primer, sehingga kebutuhan lainnya yang merupakan bukan 

kebutuhan primer menjadi terabaikan, misalnya kebutuhan untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih layak.  

 Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi pulau Jawa merupakan pulau 

dengan jumlah penduduk paling tinggi di Indonesia dibandingkan dengan pulau 
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lainnya, bahkan cukup dekat dengan institusi pemerintah pusat, ternyata masih 

banyak jumlah penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Hampir 

semua provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki angka kemiskinan yang tertinggi 

dibandingkan dengan provinsi di luar Pulau Jawa.Sedangkan Provinsi Jawa Timur 

merupakan provinsi penyumbang terbesar jumlah penduduk miskin yang paling 

banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. 

Berikut ini adalah data jumlah penduduk miskin menurut Provinsi di Pulau 

jawa. 

Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa 

Tahun 2006 – 2012 (000 Jiwa) 
Tahun DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa 

Tengah 
DIY Jawa 

Timur 
2006 407,1 904,3 5712,5 7100,6 648,7 7100,6 
2007 405,70 886,20 5.457,9 6.557,2 633,50 7.133,5 
2008 379,60 816,70 5.322,4 6.189,6 616,30 6.651,3 
2009 323,20 188,10 4.983,6 5.725,7 585,80 6.022,6 
2010 312,20 758,20 4.773,70 5.369,20 577,30 5.529,30 
2011 363,42 690,49 4.648,63 5.107,36 560,88 5.356,21 
2012 366,80 648,30 4.421,50 4.863,40 562,10 4.960,50 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011 
 

Dari tabel 1.1 Secara garis besar, jumlah penduduk miskin di pulau jawa 

mengalami penurunan dari tahun 2006 – 2012.Data di atas juga menunjukkan 

kosentrasi penduduk miskin di pulau jawa berada di provinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, dan Jawa Barat.Penduduk miskin terbanyak berada di provinsi Jawa 

Timur dengan rata – rata sebesar 4.960,50 ribu jiwa.Sementara yang terendah 

yaitu di provinsi Jawa Barat sebesar 4.421,50 ribu jiwa.Rata – rata jumlah 
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penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah sebesar 4.863,40 ribu jiwa, yang 

merupakan terbesar kedua setelah Jawa Timur. 

Tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur membuat pemerintah 

memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor – faktor 

apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan 

sebuah kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa 

Timur. Kemiskinan di Jawa timur dapat dipastikan akan mengurangi kesempatan 

untuk mendapatkan pendidikan dasar yang telah direncanakan oleh pemerintah, 

hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di jawa timur  menduduki 

peringkat terendah  dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. (BPS,2005) 

Tabel 1.2 
PDRB Atas Harga Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Jawa Timur Tahun 2008 - 2012 
Tahun PDRB Atas Harga 

Konstan 2000 (Juta 
Rupiah) 

Pertumbuhan Ekonomi 
(Persen) 

2008 305.538.686,62 5,94 
2009 320.861.168,91 5,01 
2010 342.253.876,51 6,68 
2011 366.984.301,20 7,22 
2012 393.666.440,00 7,27 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012.Data Makro Sosial Ekonomi Jawa 
Timur 2007 – 2012. 

 
 Pada table 1.2 menunjukkan PDRB atas harga konstan 2000 di Provinsi 

Jawa Timur selama periode 2008 -2012 terus mengalami peningkatan, dan 

berdasarkan tren laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009 – 2012 

memperlihatkan laju pertumbuhan yang cukup dinamis yaitu diatas 7 persen. 

Selama periode 2009 sampai 2012, perekonomian Jawa Timur mengalami 
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peningkatan dari tahun ke tahunnya yaitu tumbuh sebesar6,54 persen. Namun 

pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan yang cukup 

signifikan. Hal ini terjadi karena dampak dari krisis finansial yang dimulai dari 

kasus subprime mortgage di Amerika Serikat, yang meluas ke berbagai negara 

termasuk Indonesia, yang secara langsung berdampak pada merosotnya ekspor 

beberapa komoditi unggulan Jawa Timur khususnya ke negara-negara Amerika 

dan Eropa. 

 Produk domestik regional bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan dari 

tahun ketahun belum tentu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pengurangan angka kemiskinan. Permasalahan kemiskinan tidak cukup hanya 

dipecahkan dengan meningkatkan petumbuhan ekonomi semata, tetapi juga perlu 

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga akan 

mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan angka kemiskinan. 

 Kemiskinan merupakan masalah yang mencakup banyak aspek, tidak 

hanya pendidikan tetapi juga berkaitan dengan pendapatan yang rendah, dan 

derajat kesehatan yang rendah.Suatu negara dikatakan maju bukan dilihat dari 

domestik bruto yang mampu dihasilkan, tetapi juga mencakup aspek harapan 

hidup serta pendidikan masyarakatnya (BPS,2004). 

 Pendidikan merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk menilai 

kemajuan suatu bangsa.Melalui pendidikan seseorang akan dapat meningkatkan 

pengetahuan, cara berpikir dan ketrampilannya. Pendidikan berfungsi sebagai 

sarana untuk merencanakan masa depan suatu bangsa sehingga di tuntut adanya 
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output yang berkualitas, terampil dan mampu memecahkan permasalahan yang 

dihadapi (Mulyono, 2007). Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan dan 

produktivitas manusia. Jika seseorang mempunyai pendidikan yang tinggi maka 

orang tersebut akan memiliki kualitas untuk mengubah gaya hidupnya menjadi 

lebih baik. Misalnya, seseorang yang berpendidikan lulusan SMA akan 

mempunyai kesempatan untuk bekerja lebih baik daripada orang yang hanya 

menamatkan pendidikannya hanya sampai taraf SD, sehingga tingkat pendapatan 

yang diperolehnya bisa meningkat. Seseorang akan bisa memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya jika pendapatan yang diperolehnya lebih besar daripada 

pengeluarannya (Mulyono, 2007). 

Word Bank (2006), salah satu sebab kemiskinan adalah keterbatasan 

lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) 

tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada 

umumnya tidak memadai. Banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat 

kemiskinan menyebabkan permasalahan ini membutuhkan suatu strategi 

penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis. Terjadinya 

peningkatan kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah sosial ekonomi 

yang bersifat negatif. Tingkat kemiskinan suatu negara atau wilayah juga dapat 

dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan 

pembangunan.Berdasarkan hasil penelitian Anggit Yoga Permana (2012), 

menyimpulkan bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Jawa tengah. Hal ini menunjukkan bahwa 
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semakin tinggi derajat pendidikan dan kesehatan maka akan mengurangi tingkat 

kemiskinan di Jawa Tengah. 

Menurut BPS (2004), Pengangguran merupakan salah satu masalah yang 

muncul dalam pembangunan bersama-sama dengan  kemiskinan dan kesenjangan 

sosial, dimana ketiga masalah ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga 

masalah ini senantiasa muncul dalam setiap pembangunan di berbagai negara 

terutama di negara sedang berkembang. Namun keadaan ini sangat sulit untuk 

dapat dihindari, terutama masalah pengangguran. Meningkatnya tingkat 

pengangguran berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan dapat 

menjadi penghambat bagi jalannya pembangunan khususnya di wilayah  Jawa 

Timur.  

 Menurut BPS, Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Jawa Timur 

dapat menyebabkan produktivitas dalam bekerja menjadi berkurang, sehingga hal 

ini akan memberikan dampak meningkatnya jumlah pengangguran yang akan 

menurunkan tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto 

di Jawa Timur. Data yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada periode 

Februari 2009 tercatat sebanyak 1.193 jiwa di Jawa Timur yang merupakan 

pengangguran, sementara periode Februari 2010 tercatat sebanyak 1.012 jiwa 

pengangguran. Sehingga terjadi pengurangan jumlah pengangguran sebanyak 181 

jiwa selama 1 tahun periode. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dapat juga 

menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran akan kesehatan pada masyarakat, 

dimana masyarakat memiliki kecenderungan kurang begitu memperhatikan faktor 

kesehatannya, karena masyarakat hanya bisa berfikir memiliki pekerjaan yang 
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bisa menghasilkan pendapatan guna mencukupi segala kebutuhan hidup yang 

cenderung meningkat tanpa mengetahui resiko yang akan di hadapi. Rendahnya 

tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan menyebabkan menurunnya 

angka harapan hidup masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul dari skripsi ini adalah 

“Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap 

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Periode 2008 – 2012. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan atas fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Timur mengenai 

kondisi sosial ekonominya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan secara simultan 

berpengaruh terhadap jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 

2008 – 2012 ? 

2. Apakah PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan secara  parsial 

berpengaruh terhadap jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 

2008 – 2012 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan variabel PDRB, 

Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Secara Simultan terhadap jumlah 

Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial variabel PDRB, 

Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Secara Simultan terhadap jumlah 

Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui penyebab besarnya tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 

2. Sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan 

oleh pengambil kebijakan terikat. 

3. Referensi bagi studi – studi selanjutnya yang berkaitan dengan otonomi 

daerah dan pengentasan kemiskinan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan 

meneliti terutama dalam penggunaan alat kuantitatif dan bagi peneliti lain 

digunakan sebagai bahan perbandingan atau gambaran pemikiran bagi 

peneliti sejenis di masa dating. 

1.5 Sistematika Skripsi 

 Sistematika yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bab 1 : Pendahuluan  

   Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai 

latar belakang permasalahan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 
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2. Bab 2  : Tinjauan Pustaka 

   Bab ini berisi tentang teori–teori dan penelitian terdahulu yang 

melandasi penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis. 

3. Bab 3  : Metode Penelitian 

   Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, dan teknis analisis. 

4. Bab 4  : Hasil dan Pembahasan 

   Bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai objek penelitian, 

deskripsi hasil penelitian, analisis model, dan pembahasan. 

5. Bab 5  : Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan 

yang diperoleh dari pembahasan di bab ΙV, selain itu bab ini juga 

berisi saran–saran yang nantinya berguna bagi pihak yang 

berkepentingan. 
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