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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan 

multidimensional, karena berkaitan dengan banyak aspek di antaranya aspek 

sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya (BPS, 2018). Kemiskinan sebagai 

masalah yang kompleks juga disebabkan oleh berbagai faktor yang saling 

berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang 

dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Adanya beberapa 

penyabab kemiskinan menjadi masalah yang fenomenal di berbagai negara, 

termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang. 

 

Gambar 1.1 

Proporsi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Nasional (Persen) di 

ASEAN Tahun 2017 
Sumber: ASEAN Development Bank (2017) 

ASEAN Development Bank (2017) pada Gambar 1.1 menunjukkan 

proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan di negara ASEAN. Indonesia 

termasuk negara dengan proporsi penduduk miskin di bawah garis kemiskinannya 

yang masih tinggi. Myanmar adalah negara yang memiliki proporsi penduduk di 

bawah garis kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 25,6 persen. Laos menjadi negara 

kedua yang memiliki proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan yaitu sebesar 
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23,2 persen. Filipina memiliki proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan 

sebesar 21,6 persen, hal ini dikarenakan di Filipina masih marak terjadinya 

penjualan dan penggunaan obat terlarang hingga kasus korupsi. Memiliki selisih 

yang jauh sebesar 7,6 persen dibawah negara sebelumnya, proporsi penduduk 

miskin Kamboja  yaitu mencapai 14 persen. Selanjutnya diikuti Indonesia yaitu 

sebesar 10,9 persen dan kemudian Thailand sebesar 10.6 persen.  

 

Gambar 1.2 

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Jutaan Jiwa) Tahun 2010-2017 
Sumber: BPS (2018) 

Sementara itu, kondisi kemiskinan di Indonesia menurut laporan BPS 

(2018) menunjukkan pola jumlah penduduk miskin terus menurun setiap 

tahunnya. Pada Gambar 2.2 menunjukkan tahun 2010 jumlah penduduk miskin di 

Indonesia mencapai 31 juta jiwa, kemudian terus menurun hingga tahun 2014 

menjadi sebesar 27,72 juta jiwa. Namun pada tahun 2015 jumlah penduduk 

miskin di Indonesia kembali mengalami kenaikan, menjadi 28,51 juta jiwa. 

Menurut BPS (2018) kemiskinan meningkat pada tahun 2015 disebabkan oleh 

perubahan laju inflasi dan kenaikan harga beras serta harga eceran komoditas 

bahan pokok selain beras.  Meski demikian, jumlah penduduk miskin dalam dua 

tahun berikutnya telah menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2016, jumlah 

penduduk miskin sebanyak 27,76 juta jiwa dan pada tahun 2017 semakin rendah 

hingga  di titik 26,58 juta jiwa. 
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Studi yang dilakukan di Indonesia, berdasarkan Strategi Nasional 

Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) (2005) kemiskinan umumnya dihadapkan 

dengan masalah terbatasnya kesempatan kerja dan terbatasnya peluang 

pengembangan usaha. Keterbatasan modal, kurangnya keterampilan, dan 

pengetahuan menyebabkan seseorang yang miskin memiliki pilihan pekerjan yang 

terbatas. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana terjadinya penurunan 

kualitas hidup secara terus-menerus. Masalah kemiskinan dapat disebabkan oleh 

kondisi masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan 

karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemikiran faktor 

produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai. Salah satu aspek yang 

menjadi sumber kemiskinan adalah rendahnya pendidikan yang ditempuh. 

Pendidikan yang rendah merupakan hambatan sumber daya manusia yang di 

dalamnya meliputi keahlian dan keterampilan. Menurut Bappenas (2005) tanpa 

adanya bekal pendidikan yang memadai, mereka akan sulit untuk keluar dari 

jebakan kemiskinan dan menghindarkan diri dari lingkaran kemiskinan. 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana demi 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Menurut Amartya Sen dalam Ustama (2009) melalui pendidikan yang 

baik, setiap orang akan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga 

mempunyai pilihan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih produktif dan 

meningkatkan pendapatannya. Sehingga, pendidikan dapat memutus mata rantai 

kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial dengan harapan, kedua hal 

tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Samuelson dan Nordhaus (2005) menyebutkan bahwa input tenaga kerja 

(sumber daya manusia) terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Para  

ekonom percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, 
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pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam 

pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan 

canggih tetapi tidak mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih, tidak 

akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. 

Hal tersebut sesuai dengan harapan pemerintah untuk melaksanakan 

berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.  Salah satu dalam 

upaya tersebut ialah melalui layanan pendidikan, pemerintah sedang 

mengembangkan pendidikan berbasis kejuruan di Indonesia. Dapat diketahui pada 

Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 (Renstra 

Depdiknas 2005-2009), mulanya SMK memiliki proporsi 30:70 dengan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) kemudian disebutkan proporsi SMK:SMA ditingkatkan 

masing-masing menjadi 40:60. Selanjutnya pada Renstra Depdiknas 2010-2015 

pemerintah semakin menyeimbangkan jumlah SMK dengan SMA sebesar 50:50. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sedang memperhatikan 

SMK di Indonesia. 

Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 Depdiknas (2006:8) 

disebutkan bahwa Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik dengan tujuan utama agar siap bekerja dalam bidang 

tertentu. Saat ini kompetensi SMK telah memiliki berbagai macam spektrum 

keahlian. Spektrum keahlian yang dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan 

apa yang dibutuhkan pada dunia kerja dan menyesuaikan pada kondisi permintaan 

masyarakat serta pasar. Dengan adanya berbagai spektrum keahlian di SMK, 

peserta didik dapat memilih pada bidang keahlian yang sesuai minatnya. 

Seseorang yang memiliki keterampilan dapat memperoleh peluang yang besar 

untuk bekerja dan menjadi produktif. Sehingga suatu negara yang mempuyai 

sumber daya manusia yang terampil dan produktif maka akan semakin kuat pula 

kemampuan ekonomi negara tersebut.  

Berdasarkan pemaparan di atas tentang pentingnya Sekolah Menengah 

Kejuruan pada dunia pendidikan dalam mengurangi angka kemiskinan, penulis 

dapat melakukan penelitian dengan menghitung dan menganalisis untuk 
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mengetahui “Pengaruh Jumlah Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

terhadap Kemiskinan di Indonesia”. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Kesenjangan penelitian diketahui karena adanya temuan yang berbeda 

antara satu dengan yang lain terhadap konsep dan hipotesis yang sama. Terdapat 

berbagai studi mengenai pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia 

diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Soejoto (2017) dan Darma 

Rika (2012). Namun masih belum banyak penelitian yang melihat pengaruh 

secara spesifik menggunakan variabel SMK terhadap kemiskinan, karena pada 

penelitian umumnya menggunakan variabel Angka Melek Huruf , Angka 

Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka 

Partisipasi Kasar (APK). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam 

penulisan ini yaitu: 

1. Melihat pengaruh jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan terhadap 

tingkat kemiskinan di Indonesia. 

2. Melihat pengaruh jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan terhadap 

indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia. 

3. Melihat pengaruh jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan terhadap 

indeks keparahan kemiskinan di Indonesia. 

1.4 Ringksan Metode Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian yang berjudul Pengaruh Jumlah 

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhadap Kemiskinan di Indonesia 

menggunakan 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2017. Metode yang 

digunakan adalah panel dinamis atau Generalized Method of Moments (GMM). 

Metode panel dinamis ini menghasilkan taksiran yang konsisten, tidak 

menimbulkan bias dan efisien (Baltagi, 2005). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini terbagi dalam 5 bagian yaitu : 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara garis besar hal-hal yang mengantarkan pada 

hal pokok yang akan dibahas dalam skripsi, yaitu seperti latar belakang, 

kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan 

hipotesis. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian seperti pendekatan 

penelitian, model empiris, definiis operasional variabel, jenis dan sumber data 

hingga teknik analisis data yang digunakan pada penelitian skripsi ini. 

BAB 4 PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai subjek dan objek 

penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model, dan pembuktian terhadap 

hipotesis yang diajukan, serta pembahasan terhadap hasil penelitian. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian secara 

keseluruhan serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait maupun 

terhadap penelitian selanjutnya. 
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