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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara-negara berkembang saat ini masih memiliki banyak masalah 

sosial salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan 

ketidakmampuan seseorang dalam mencapai aspek di luar pendapatan (non-

income factors) seperti  akses kebutuhan minimum; kesehatan, pendidikan, air 

bersih, dan sanitasi yang selama ini terjadi khususnya di Indonesia (Nurwati, 

2008). 

Masalah kemiskinan seringkali memperoleh perhatian utama. Hal ini 

terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi 

kemiskinan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, 

ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah telah 

melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan sejak lama. 

Upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia dilakukan melalui 

kebijakan dan program-program baik langsung maupun tak langsung. 

Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan 

kepada penduduk miskin, contoh; Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Beras 

Miskin (Raskin). Sedangkan contoh kebijakan tidak langsung yaitu; program 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), program Inpres Desa Tertinggal 

(IDT) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Walaupun telah 

dilakukan berbagai upaya, namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan 
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seluruhnya, yang artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dijumpai 

dihampir seluruh wilayah di Indonesia. 

Tipe kemiskinan menurut Jalan dan Ravallion (2000) dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu chronic poverty dan transient poverty. Kemiskinan 

kronis dapat diartikan kondisi dimana suatu individu yang tergolong miskin 

pada suatu waktu, kemiskinannya terus meningkat dan berada pada tingkat 

kesejahteraan yang rendah dalam jangka panjang. Kemiskinan sementara dapat 

diartikan sebagai kondisi dimana kemiskinan yang terjadi pada suatu waktu 

hanya merupakan kondisi sementara yang tidak bersifat permanen, yang 

dikarenakan penurunan standar hidup individu dalam jangka pendek. Kebijakan 

yang berbeda diperlukan dalam menangani kedua tipe kemiskinan. Investasi 

jangka panjang untuk orang miskin seperti peningkatan modal fisik maupun 

modal manusia merupakan kebijakan yang sesuai untuk menangani kasus 

chronic poverty, sedangkan asuransi dan skema stabilisasi pendapatan yang 

memproteksi rumah tangga dari guncangan ekonomi (economi shocks) akan 

menjadi kebijakan yang penting ketika tipe kemiskinan yang terjadi adalah 

transient poverty. 

Berkat ekspansi ekonomi yang kokoh dan kebijakan pemerintah yang 

baik, angka kemiskinan semakin menurun, dan akses pada layanan publik 

makin meluas. Namun, kesenjangan infrastruktur masih besar, dan belanja 

kesehatan serta bantuan sosial perlu ditambah lagi demi meningkatkan 

inklusifitas (Survei Economi OECD Indonesia, 2018) 

Harus dikatakan bahwa peran infrastruktur dalam pengurangan 

kemiskinan lebih banyak meng-akses pada layanan infrastruktur yang juga 

mempengaruhi terwujudnya apa yang disebut dengan Sustainable Development 

Goals (SDGs). Kontribusi infrastruktur terhadap SDGs tercermin dalam 

peningkatan produktivitas dan kesejahteraan di antara orang miskin, sehingga 
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dapat mengoptimalkan cakupan dan kualitas layanan yang ditawarkan melalui 

peningkatan pendidikan, kesehatan, layanan transportasi, energi, teknologi 

informasi dan sanitasi dasar (Marinho dkk, 2017) 

Infrastruktur yang memadai adalah kondisi yang diperlukan untuk 

pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, setiap strategi pertumbuhan yang 

direncanakan untuk membantu kaum miskin harus mencakup promosi investasi 

dalam infrastruktur untuk memungkinkan populasi yang lebih luas mengakses 

eksternalitas positif yang diciptakan oleh investasi semacam itu (Hirschman, 

1958; Datt dan Ravallion, 2002). 

Hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai 

pelayanan dasar infrastruktur, sistem infrstruktur yang baik akan meningkatkan 

pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui 

penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses 

energi, air, dan kondisi sanitasi yang lebih baik (Sida, 1996). Nazara Suahasil 

(2007:35) menyatakan bahwa kemiskinan selalu dikaitkan dengan 

ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, sebab hal ini berkaitan 

dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang SPP ditingkat Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih 

cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah.  

Kurangnya penyediaan layanan kesehatan pada suatu wilayah dapat 

membawa status kesehatan yang rendah, artinya kesehatan yang buruk dapat 

menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga akhirnya akan 

menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Selain itu, 

masyarakat akan kesulitan mendapat akses kesehatan seperti rumah sakit, dan 

puskesmas. World Bank (2002) menyatakan bahwa kemiskinan dan kesehatan 
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merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kemiskinan menyebabkan 

sebagian masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Juanita (2002) 

menyatakan bahwa salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan 

ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik.  

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai 

macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan dan 

pendidikan. Lincolin (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki 

kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk 

mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah 

perbaikan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. 

Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari, 

dan meningkatkan output energi. 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan 

pula dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan 

dan pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan masyarakat yang 

rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan 

banyaknya pengangguran. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

 Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pengurangan kemiskinan. 

Menurut SMERU, kebutuhan dasar seperti (air, sanitasi, pendidikan, maupun 

kesehatan) yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kemiskinan seseorang. 

David Cox menambahkan pembangunan menjadi salah satu faktor penentu 

kemiskinan. Murali (2004) mengatakan yang sebaliknya, bahwa kemiskinan 

yang mempengaruhi kesehatan seseorang karena faktor-faktor seperti 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INFRASTRUKTUR KESEHATAN... DIANIRA ANGGRAENI S P



5 

 

 

 

lingkungan ataupun genetik yang dialami sejak kecil, dapat mempengaruhi 

kesehatan mental maupun fisik, seperti gizi buruk atau gangguan jiwa. Hal ini 

berdampak pada kemampuan seseorang untuk mendapat ilmu maupun 

ketrampilan akan lebih sulit. Akibatnya, mereka akan kesulitan dalam mencari 

pekerjaan yang sesuai dan membuat pendapatan mereka rendah. 

 Njong (2010) mengatakan bahwa pencapaian pendidikan merupakan 

penentu penting dari kemiskinan  dan harus dipertimbangkan terutama dalam 

mengimplementasikan program pengurangan kemiskinan. Meningkatnya 

prestasi pendidikan, kemungkinan seseorang menjadi miskin menurun. 

Pencapaian pendidikan meningkatkan potensi penghasilan individu dan 

akibatnya peningkatan pendapatan dapat membantu mereka keluar dari 

kemiskinan. Adapun hubungan kausalitas antara pendidikan dengan 

kemiskinan dimana kemiskinan dapat mempengaruhi pendidikan seseorang. 

Pendidikan yang rendah dapat menjadi penyebab seseorang menjadi miskin 

(Appleton, 2000). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini yakni mengetahui adanya pengaruh antara infrastruktur kesehatan 

dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil estimasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan, listrik 

dan sanitasi berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan. Adapun variabel 

yang tidak berpengaruh terhadap kemiskinan adalah akses air.  
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bagian, dimana  

pembahasannya terkait, yakni: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

 Bagian ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi landasan teori seperti yang menjadi dasar pengetahuan 

dalam permasalahan yang dirumuskan pada penelitian terdahulu. Selain itu, 

diuraikan juga model analisis, dan kerangka berpikir.  

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, dan teknik analisis. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi gambaran umum penelitian, deskripsi hasil uji empir is, 

analisis model, dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran yang dibuat 

berdasarkan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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