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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, 

pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, 

geografis, dan lingkungan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemiskinan 

terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga 

terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau 

menikmati hasil-hasil pembagunan (Soegijoko, 1997). 

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang 

kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan 

kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).  

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Dari 

tahun 2008 sampai dengan 2012 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur 

menurun. Tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 6.651.3 

juta jiwa dengan prosentase kemiskinkan 18,51%, sedangkan pada tahun 2012 

jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 5.071  juta jiwa dengan 

prosentase kemiskinan 13,40%. 
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Tabel 1.1 

Persentase dan Jumlah Penduduk Msikin di Jawa Timur Tahun  2008 - 2012 

Tahun Jumlah Penududuk Miskin 
(juta jiwa) 

Persentase 
Penduduk Miskin 

(%) 

2008 6.651,3 18,51 

2009 6.022,6 16,68 

2010 5.529,30 15,26 

2011 5.356,21 14,23 

2012 5.071,00 13,40 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2012). 

 

Masalah kemiskinan selalu dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 

PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. 

Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan 

pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi 

harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke 

lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga 

menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi 

rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak 

rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling 

murah dengan jumlah barang yang berkurang.  

Kuznet dalam Tambunan (2001), menyatakan bahwa pertumbuhan dan 

kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, hal ini dikarenakan pada tahap 
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awal proses pembangunan akan terjadi kecenderungan peningkatan kemiskinan 

dan ketika prosese pembangunan tersebut telah mendekati tahap akhir 

pembangunan, kemiskinan berangsur-angsur menurun. Pertumbuhan ekonomi 

yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya 

pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan 

perekonomian. 

 
Gambar 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 

Sumber: Badan Pusat Statistik  (2014). 

Pada Gambar 1.1 menunjukan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada 

Tahun 2008 sebesar 5,94% namun mengalami penurunan tahun 2009 menjadi 

5,01%. Pada periode 2010 – 2012 terus mengalami peningkatan dan berdasarkan 

laju pertumbuhan yang cukup dinamis yakni tahun 2012 pertumbuhan sebesar 

7,27%. 

Suliswanto (2010) menyatakan bahwa PDRB yang terus mangalami 

peningkatan dari tahun ke tahun belum memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pengurangan angka kemiskinan. Dari hasil penelitiannya, diperoleh nilai 
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PDRB belum terlalu besar dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak cukup hanya dipecahkan 

melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga perlu untuk 

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

memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan angka kemiskinan. 

World Bank (2006), menyatakan bahwa kemiskinan sendiri merupakan 

masalah yang menyangkut banyak aspek, tidak hanya masalah pendidikan tetapi 

juga berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang 

rendah dan perbedaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan 

hidup. Suatu negara dikatakan maju bukan hanya dihitung dari pendapatan 

domestik bruto yang mampu dihasilkan, tetapi juga mencakup aspek harapan 

hidup serta pendidikan masyarakatnya (Widodo, 2011). 

Pendidikan dan kesehatan adalah komponen utama dalam pembentukan 

modal manusia. Melalui pendidikan seseorang akan memiliki kemampuan untuk 

berfikir dan keterampilan yang semakin bertambah. Pendidikan berfungsi sebagai 

sarana untuk merencanakan masa depan suatu bangsa sehingga dituntut adanya 

output yang berkualitas, pandai, cerdas, terampil, mandiri dan mampu 

memecahkan permasalan hidup yang dihadapi (Mulyono, 2007). 

Pentingnya pendidikan juga ditegaskan pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 

menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, pasal 

31 ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dasn 

pemerintah wajib membiayai”, pasal 31 ayat 3 “ Pemerintah wajib mengusahkan 

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 
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keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang – undang “. Pasal 31 ayat 4 “ 

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20% dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggarakan pendidikan nasional”. 

Tabel 1.2 

Rata – rata Lama Sekolah Penduduk di Jawa Timur Tahun 2008 – 2012 

Tahun Rata – rata Lama Sekolah 

(tahun) 

2008 6.95 

2009 7.20 

2010 7.24 

2011 7.34 

2012 7.45 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013). 

Tabel 1.2 menunjukan angka rata –rata lama sekolah  penduduk di Jawa 

Timur dari tahun 2008 – 2012. Jumlah angka rata – rata sekolah dari tahun ke 

tahun terus mengalami kenaikan yang cukup baik, artinya adanya keberhasilan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengentasan 

kemiskinan. Tahun 2008 angka rata – rata lama sekolah penduduk di Jawa Timur 

yaitu 6.95 tahun. Seiring bergantinya tahun angka rata – rata lama sekolah terus 

meningkat mencapai angka 7.45 tahun. Rata – rata lama sekolah yang tinggi 

mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik, karena dengan 

pendidikan yang tinngi akan membuat seseorang akan mendapatkan pekerjaan 
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yang baik dan mendapatkan penghasilan untuk kelangsungan hidup yang 

sejahtera. 

Banyak yang berpendapat bahwa pendidikan adalah kunci utama dari 

pembangunan, tetapi banyak yang belum menyadari bahwa kesehatan yang lebih 

baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dibidang pendidikan, 

karena kesehatan adalah faktor penting atas kehadiran anak disekolah dan 

individu yang sehat mampu menggunakan  serta memanfaatkan pendidikan secara 

produktif (Todaro dan Smith, 2003:407). Meningkatnya kesehatan akan 

mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan 

produktifitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan 

bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan 

Uraian di atas menunjukan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi,  

pendidikan, dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin, sampai saat ini 

masih merupakan subyek analisis yang penting dan menarik untuk didiskusikan. 

Secara umum, terdapat pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi,  pendidikan, dan 

kesehatan dapat berpengaruh bagi penurunan kemiskinan di beberapa negara 

berkembang di dunia. Terlepas dari pro dan kontra berbagai penelitian tentang 

pengaruh  pertumbuhan ekonomi,  pendidikan, dan kesehatan terhadap 

kemiskinan di beberapa negara di dunia. Maka apakah kecenderungan tersebut 

juga terjadi pada Negara Indonesia,  khususnya di Jawa Timur. 
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 Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin menganalisis lebih lanjut 

tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap 

jumlah penduduk miskin di Jawa Timur  tahun 2008 – 2012. 

1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas adalah : 

1. Apakah Pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan secara 

simultan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa 

Timur  tahun 2008 – 2012 ? 

2. Apakah Pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan secara 

parsial berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur  

tahun 2008 – 2012 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan  

yang akandicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menguji  dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap 

jumlah penduduk miskin  di kabupaten/kota Jawa Timur 2008 – 2012 

baik secara simultan dan parsial. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap jumlah 

penduduk miskin di kabupaten/kota Jawa Timur 2008 – 2012. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh kesehatan terhadap jumlah 
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penduduk miskin di kabupaten/kota Jawa Timur 2008 – 2012. 

1.4. Manfaat Penelitian : 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat ilmiah, untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonom, i, 

Kesehatan, dan Pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di 

provinsi Jawa Timur baik secara simultan dan parsial. 

2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian 

lebih lanjut dalam bidang ekonomi dan perencanaan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab 1 merupakan pendahuluan, akan diuraikan mengenai latar belakang 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dan 

manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan serta sistematika 

skripsi. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian pertama dari bab ini adalah landasan teori yang mengemukakan 

teori – teori penunjang. Selanjutnya, sebagai bahan perbandingan pada 

bagian kedua akan ditulis mengenai penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya untuk dijelaskan letak kesamaan dan perbedaan antara 
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penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti sebelumnya. Pada akhir 

bab ini berisi tentang hipotesis terkait denga permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian. 

 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dijelaskan pada bab 3 ini, meliputi pendekatan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, serta tehnik analisis yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil 

penelitian, dan pembuktian seerta pembahasan. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab 5 ini akan diuraikan kesimpulan penulis dari hasil analis serta 

saran – saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak – pihak yang 

berkepentingan. 
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