
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Dalam kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi berarti 

perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti 

; pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, 

pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan 

produksi barang modal (Sukirno, 2010: 423). Salah satu indikator yang digunakan 

untuk mengukur perekonomian suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator dalam mengukur kinerja 

perekonomian suatu daerah. 

 Faktor yang mempengaruhi PDRB antara lain adalah adanya belanja 

modal yang mampu meningkatkan produksi. Akumulasi modal atau biasa 

disebutkan dengan istilah investasi ini memainkan peranan penting dalam 

menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa. Pembentukan modal dapat 

memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional, maupun 

menciptakan lapangan kerja baru yang nantinya akan semakin memperluas 

kesempatan kerja (Todaro dan Smith,2006:68). 

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi di Indonesia. Pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur mencapai 6,55 %. Selain itu wilayah Jawa Timur secara ekonomi 
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menyumbang lebih kurang 16 % dari perekonomian nasional (BPS Provinsi Jawa 

Timur, 2013). Besarnya kegiatan ekonomi ini disebabkan tingginya arus 

perdagangan barang dan jasa yang memiliki peran penting dalam perekonomian 

Indonesia. Data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama enam tahun terakhir 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini: 

Tabel 1.1.  
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional tahun 2008 – 2013 (%) 

Tahun Pertumbuhan 
Jatim  

Pertumbuhan 
Indonesia  

Kontribusi 
Jatim*) 

 
2008 5,94 6,01 14,55 
2009 5,01 4,63 14,76 
2010 6,68 6,22 14,71 
2011 7,22 6,49 14,68 
2012 7,27 6,23 14,89 
2013 6,55 5,78 16,11 
Sumber: BPS (http://www.bps.go.id/) 
*) persentase PDRB Jatim terhadap total PDRB seluruh provinsi di Indonesia 
  

Di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi, bahkan mencatat pertumbuhan 

PDRB tertinggi selama empat tahun terakhir ini (2010 – 2013) dan mengalahkan 

DKI Jakarta  serta provinsi lainya di Pulau Jawa. Pada Tabel 1.2 di halaman 3  

terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,01% pada tahun 

2009. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi ini terjadi secara nasional dan juga 

dialami oleh provinsi-provinsi lain. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2008-

2009,  kondisi perekonomian dunia yang memburuk akibat subprime mortgage 

crisis di Amerika Serikat juga berimbas pada kondisi perekonomian di Indonesia. 

Namun pada tahun 2010, ekonomi Jawa Timur membaik dengan laju 

pertumbuhan naik menjadi 6,68%. Laju pertumbuhan ini adalah lebih tinggi 
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daripada laju pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi-provinsi lain di Pulau 

Jawa. Hal ini terus berlanjut pada tahun 2011 dan 2012 di mana ekonomi Jawa 

Timur berturut-turut tumbuh sebesar 7,22% dan 7,27%. 

Tabel 1.2. 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa 

Tahun 2009 – 2013 (%) 
Wilayah 2009 2010 2011 2012 2013 

DKI Jakarta 5,02 6,50 6,71 6,50 
6.11 

Jawa Barat 4,19 6,20 6,48 6,21 
6.06 

Jawa Tengah 5,14 5,84 6,01 6,30 
5.81 

DI Yogyakarta 4,43 4,88 5,16 5,32 
5.40 

Jawa Timur 5,01 6,68 7,22 7,27 
6.55 

Banten 4,71 6,08 6,43 5,87 
5.86 

Indonesia 4,77 6,13 6,32 6,23 5.90 

Sumber: BPS 

Pertumbuhan ekonomi tersebut  dipengaruhi oleh berbagai dinamika 

ekonomi yang terjadi di 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Jawa Timur. Salah 

satu tolok ukur  ekonomi yang terjadi di masing-masing wilayah kabupaten/kota 

tersebut adalah PDRB . Pertumbuhan ekonomi (growth) merupakan ukuran yang 

paling lazim digunakan untuk mengetahui perkembangan kegiatan ekonomi dalam 

suatu wilayah tertentu dari waktu ke waktu.  

Tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diharapkan mampu 

menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi bagi penyelesaian 

permasalahan ekonomi seperti kemiskinan. Untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap penanggulangan kemiskinan dapat 

digunakan ukuran elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan atau 
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growth elasticity of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) menunjukkan 

perubahan persentase ukuran kemiskinan pada setiap 1 % pertumbuhan ekonomi 

(Stӧterau, 2010:3). Semakin tinggi GEP maka semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi yang dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan. Semakin tinggi GEP 

menunjukkan tingkat penurunan kemiskinan yang semakin tinggi. Perkembangan 

nilai GEP Provinsi Jawa Timur selama tahun 2009 – 2013 ditunjukkan dalam 

Tabel 1.3 halaman 5. 

Pada Tabel 1.3 terlihat bahwa sejak tahun 2010 nilai GEP Jawa Timur 

turun drastis. Jika pada tahun 2009 nilai GEP Jawa Timur sebesar 2,1 maka pada 

tahun 2012 dan 2013 hanya sebesar 0,61 dan 0,30 . Hal ini berarti kontribusi 

pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan semakin mengecil. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Timur selama periode 2009 – 2013 

kurang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan seperti yang 

diharapkan. 

 
Tabel 1.3.  

Nilai GEP Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2013 

Tahun 
Penurunan 
Kemiskinan 

(%)* 

Pertumbuhan 
PDRB (%) 

GEP 

2009  10,51  5,01 2,10 

2010  4,80  6,68 0,72 

2011  6,32  7,22 0,88 

2012 4,48 7,27 0.61 

2013 1,98 6,55 0.30 
Sumber: BPS, diolah. 
*) Penurunan kemiskinan: persentase penurunan jumlah penduduk 
miskin dibanding tahun sebelumnya 
 

Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional, tingkat 

kemiskinan di Jawa Timur masih tergolong relatif tinggi. Persentase penduduk 
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miskin di Jawa Timur memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mulai 

dari 18,51% pada Maret 2008 menjadi 12,73% pada September 2013. Akan tetapi 

selama periode tersebut persentase penduduk miskin Jawa Timur masih lebih 

tinggi daripada persentase penduduk miskin nasional yang terus menurun dari 

15,42% pada Maret 2008 menjadi 11,47% pada September 2013. Data persentase 

penduduk miskin selama tahun 2008 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.4  berikut 

ini ; 

Tabel 1.4.  
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur dan Indonesia  

Tahun 2008-2013 

Tahun 
Jatim 
(%) 

Indonesia 
(%) 

2008 18,51 15,42 

2009 16,68 14,15 

2010 15,26 13,33 

2011 14,23 12,49 

2012 13,40 11,96 

2013 12,73 11,47 

      
Sumber: BPS (http://www.bps.go.id/) 
 

Masalah lain yang dihadapi Jawa Timur terkait kemiskinan adalah  

beberapa wilayah dengan kemiskinan tinggi yang tidak pernah berubah selama 

lima tahun terakhir (2009-2013). Wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 

Timur dengan tingkat kemiskinan absolut tinggi pada tahun 2009 sampai 2013 

adalah kabupaten Sampang, kabupaten Bangkalan, kabupaten Probolinggo, 

kabupaten Sumenep, kabupaten Pamekasan. Wilayah kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan absolut rendah pada tahun 2009 

sampai 2013 adalah kota Batu, kota Malang, kota Madiun, kota Surabaya, kota 

Mojokerto (BPS, 2013). 
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Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, seperti 

pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh investasi 

(Sengun,2014:2). Sehingga diduga secara tidak langsung investasi dapat 

mempengaruhi kemiskinan. Berbagai literatur ekonomi menyebutkan korelasi 

positif antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Nallari dan 

Griffith (2011:64) menyatakan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan akan 

mengurangi kemiskinan. Berbagai studi lintas negara telah menyimpulkan bahwa 

penentu utama pengurangan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang 

mantab. 

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional 

bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah 

investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. 

Investasi sendiri terdiri oleh investasi asing (Penanaman Modal Asing)  dan 

domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri). Investasi diharapkan akan memacu 

pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya investasi baru akan membuka 

lapangan kerja baru, bertambahnya fasilitas produksi baru yang akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan output suatu daerah. 

 Menurut Boediono (2001: 47) investasi adalah pengeluaran oleh sektor 

produsen untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan 

atau untuk perluasan pabrik. Investasi akan menambah jumlah (stock) dari capital. 

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah 

satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang 
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berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat.  

 Investasi di Jawa Timur didominasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) dibandingkan Penanaman Modal Asing. Meskipun nilai PMA juga 

mengalami kenaikan tiap tahun . Hal ini didukung oleh iklim investasi yang baik 

sehingga Jawa Timur mulai menjadi primadona investasi khususnya PMA.  Kian 

menariknya Jawa Timur sebagai tujuan investasi  juga didukung oleh kebijakan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempermudah ijin investasi, salah satunya 

dengan pelayanan investasi satu atap di bawah Unit Pelayanan Teknis Pelayanan 

Perijinan Terpadu (UPT P2T) . Data perkembangan investasi di Jawa Timur 

tersaji dalam Tabel 1.5  berikut ini : 

Tabel 1.5.  
Data Investasi Jawa Timur (Triliun Rupiah) 

No Tahun PMA PMDN 

PMDN 
Non 
Fasilitas Total 

1 2009 3.8 4.29 38.77 46.86 

2 2010 16.73 9.59 56.26 82.58 

3 2011 20.07 20.03 70.07 110.17 

4 2012 25.13 28.73 79.57 133.43 

5 2013 33.63 34.85 76.58 145.06 

 Sumber : Badan Penanaman Modal Jatim 

Penyerapan tenaga kerja juga  berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan  . 

Semakin banyak tenaga kerja yang terserap diharapkan mampu mengurangi 

tingkat kemiskinan (Todaro,1998:7). Apabila penyerapan tenaga kerja tidak 

diimbangi dengan penurunan tingkat kemiskinan, maka kualitas lapangan kerja 

yang tersedia perlu diperbaiki misalnya dengan perbaikan tingkat upah karyawan 

atau pemberian jaminan sosial. Untuk wilayah Jawa Timur, kondisi penyerapan 
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tenaga kerja cenderung semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh 

tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun sebagaimana terlihat pada 

Tabel 1.6 berikut ; 

Tabel 1.6 
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penganggur  

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 

Tahun Tingkat Pengangguran 
(%) 

Jumlah Penganggur  
(Jiwa) 

2009 5,08 1.033.512 
2010 4,25 828.943 
2011 4,16 821.546 
2012 4,12 819.563 
2013 4,33 817,338 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Analisis Indikator Makro Sosial dan         
Ekonomi Provinsi Jawa Timur  Tahun  2009-2013 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2009-2014 menyebutkan beberapa permasalahan terkait 
dengan penduduk miskin yaitu (Pemprov Jatim, 2009): 
a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan 
b. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan pendidikan 
c. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan kesehatan  
d. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha  
e. Terbatasnya aksesibilitas layanan perumahan dan sanitasi  
f. Terbatasnya aksesibilitas layanan air bersih  
g. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah  
h. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta 

terbatasnya aksesibilitas sumber daya alam  
i. Lemahnya jaminan rasa aman  
j. Lemahnya partisipasi  
k. Besarnya beban tanggungan keluarga  
l. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender 

Sasaran pembangunan Jawa Timur di bidang penanggulangan kemiskinan 
untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 antara lain: 
a. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 
b. Menurunnya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index), 

dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index). 
c. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bebas biaya bagi 

penduduk miskin. 
d. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya 

bagi penduduk miskin.  
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e. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk miskin. 
f. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau bagi 

penduduk miskin. 
g. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat bagi 

penduduk miskin. 
h. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi penduduk miskin. 
i. Terbukanya akses penduduk miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam, 

dan terjaganya kualitas lingkungan hidup. 
j. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah 

bagi penduduk miskin. 
k. Terjaminnya rasa aman penduduk miskin dari tindak kekerasan simbolik 

maupun non-simbolik. 
l. Meningkatnya partisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan. 
m. Terbangunnya kesetaraan gender dalam kehidupan penduduk miskin, dan 

juga dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan 
 
Melalui berbagai uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa 

permasalahan di Jawa Timur terkait penanggulangan kemiskinan, yaitu antara 

lain:  

1. Semakin rendahnya kontribusi pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan 

kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memang semakin meningkat, tetapi 

kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan cenderung menurun. 

2. persentase penduduk miskin yang relatif tinggi, lebih tinggi dibanding 

nasional. 

3. Adanya kantong kemiskinan yang tidak berubah. Hal ini menunjukkan 

adanya permasalahan serius yang perlu dipecahkan di daerah tersebut. 

Adanya ketiga masalah tersebut di atas menunjukkan perlunya suatu 

penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan di Jawa Timur, tidak hanya faktor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

faktor-faktor lain di luar pertumbuhan ekonomi, seperti faktor ketenagakerjaan 

dan investasi.  Dalam penelitian ini kedua faktor tersebut didekati dan dinyatakan 
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dalam variabel  penyerapan tenaga kerja dan realisasi investasi. Berdasarkan 

berbagai latar belakang tersebut, tesis ini diberi judul “Pengaruh Investasi dan 

PDRB  serta Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur” 

1.2    Rumusan Masalah  
1. Apakah Investasi  berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten dan Kota   

di Jawa Timur ? 

2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten dan Kota  di Jawa Timur ? 

3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten dan  Kota di di Jawa Timur ? 

4. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ? 

1.3  Tujuan Penelitian 
1. Menguji dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap PDRB 

Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja  

terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten dan Kota di Jawa 

Timur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi mengenai pengaruh tidak langsung 

Investasi melalui PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Jawa Timur terhadap jumlah penduduk miskin 

sehingga dapat mendorong untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan pemerintah 

untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan serta stabilisasi 

pertumbuhan ekonomi  Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. 

3. Dapat memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian tentang faktor faktor yang mempengaruhi 

jumlah penduduk miskin Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. 

 

1.5       Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan proposal tesis terbagi dalam 6 bab yang 

saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan. Kerangka 

pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:  

 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab 1 ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang 

menjadi dasar penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, manfaat penelitian serta sistematika penulisan tesis. 
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BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 ini berisi informasi mengenai penelitian sebelumnya yang dapat 

mendukung penelitian ini, baik yang berasal dari luar negeri maupun 

dalam negeri serta teori-teori yang mendukung penelitian ini.  

 

BAB 3: KERANGKA KONSEPTUAL 

Bab 3 ini menjelaskan kerangka konseptual penelitian yang 

dibentuk dari latar belakang penelitian, teori-teori, artikel serta informasi 

kebijakan. Dari informasi ini akan terbentuk model yang tepat untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diajukan. 

 

BAB 4: METODE PENELITIAN 

Bab 4 ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian tersebut terdiri dari 

jenis atau rancangan penelitian yang digunakan, penentuan populasi dan 

teknik pengambilan sampel, klarifikasi variabel dan definisi operasional, 

prosedur pengumpulan data serta teknik analisis. 

 

BAB 5: ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

  Bab 5 ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai obyek 

penelitian yang relevan dengan rumusan masalah dan deskripsi hasil 

penelitian yang merupakan penjelasan singkat mengenai pelaksanaan 

penelitian, analisis model, dan pembuktian hipotesis yang mengemukakan 
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data dan teknik analisisnya berupa penjelasan tentang proses analisis dan 

intepretasi, selanjutnya menguraikan pembahasan dari penelitian yang 

dilakukan. 

 

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab 6 ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

sehubungan dengan permasalahan dalam tesis ini, serta saran-saran yang 

diharapkan dapat berguna berdasarkan hasil pembahasan tesis. 
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