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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu proses perbaikan yang berjalan secara berkelanjutan untuk 

mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai keberhasilan 

pembangunan diperlukan pandangan multidimensional yang mencakup perubahan institusi 

nasional, struktur sosial, serta sikap masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator pembangunan ekonomi di suatu 

negara (Hatta dan Azis, 2015) 

Di negara berkembang kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan 

yang sulit untuk diatasi. Menurut Ningsih dan Andiny (2018) tingkat kemiskinan di suatu 

negara merupakan gambaran dari baik dan buruknya perekonomian suatu negara. Kondisi 

kemiskinan yang tinggi pada suatu negara menandakan bahwa pembangunan yang dilakukan 

kurang berkualitas terutama di negara berkembang yang memiliki kepadatan penduduk yang 

tinggi. Permasalahan ini juga terjadi di negara Indonesia yang memiliki jumlah kepadatan 

penduduk yang tinggi sehingga membuat permasalahan kemiskinan tidak dapat dihindari.  

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. 
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Gambar 1.1 memperlihatkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia 

tahun 2014 hingga 2019. Dapat dilihat tingkat kemiskinan di Negara Indonesia setiap tahunnya 

cenderung mengalami penurunan dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada pada tahun 2015. 

Seiring berjalannya waktu tingkat kemiskinan pada Negara Indonesia mengalami tren 

penurunan, dari grafik dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 9,22 

persen yang merupakan persentase paling rendah sejak tahun 1999. Walaupun cenderung 

mengalami penurunan, tingkat kemiskinan pada Negara Indonesia dapat dikategorikan masih 

tinggi karena pemerintah melalui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) tahun 2014 – 2019 memiliki target bahwa tingkat kemiskinan berada di angka 7 

sampai 8 persen di akhir tahun 2019. Pencapaian target tersebut tidak tercapai karena tingkat 

kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,22 persen. Selain itu masih banyaknya 

provinsi di Negara Indonesia yang memiliki persentase kemiskinan diatas persentase 

kemiskinan nasional menandakan bahwa masih tingginya kemiskinan yang ada pada sebagian 

provinsi di Negara Indonesia.  

Kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia sangat bervariasi. Kemiskinan secara 

keseluruhan memang menunjukkan tren penurunan, namun masih banyak provinsi di Negara 

Indonesia yang masih memiliki persentase kemiskinan diatas persentase kemiskinan nasional, 

terutama di provinsi yang berada di luar pulau Jawa. Banyak di daerah luar Pulau Jawa yang 

memiliki sumber daya alam yang melimpah bahkan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi 

negara, namun beberapa daerah tersebut justru mengalami kemunduran ekonomi sehingga 

kemiskinan masih belum dapat teratasi. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah). 

Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pulau Jawa Luar Pulau Jawa

Gambar 1. 2 



 

3 
 

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa persentase kemiskinan Pulau Jawa dan Luar Pulau 

Jawa dari tahun 2014 – 2019. Dapat dilihat selama tahun 2014 – 2019, kemiskinan di Luar 

Pulau Jawa masih berada di atas persentase kemiskinan nasional. Berbeda dengan kemiskinan 

yang ada di Pulau Jawa yang selalu berada di angka 10 persen dan selalu menurun tiap 

tahunnya. Perbedaan persentase kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kondisi infrastruktur 

yang kurang memadai di Luar Pulau Jawa. Kondisi ini membuat perindustrian terpusat di Pulau 

Jawa, sehingga menyebabkan angka kemiskinan di Luar Pulau Jawa sulit ditekan. Adanya 

perbedaan kondisi antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan pembagian dalam perhitungan. Perhitungan akan dilakukan dengan memisahkan 

perhitungan regresi di 6 Provinsi yang berada di Pulau Jawa dan perhitungan regresi 28 

Provinsi yang berada di Luar Pulau Jawa. Pembagian perhitungan dilakukan untuk melihat 

pengaruh secara simultan dan parsial pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan indeks 

pembangunan manusia terhadap kemiskinan di 6 provinsi Pulau Jawa dan pengaruh secara 

simultan dan parsial pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan indeks pembangunan 

manusia terhadap kemiskinan di 28 provinsi di luar Pulau Jawa, sehingga mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih spesifik dan akurat.  

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet dalam Sukirno (2006) adalah kenaikan 

kapasitas produksi dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang dan jasa. Secara 

umum, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang digunakan oleh suatu negara untuk 

melihat kemajuan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi suatu instrumen 

yang mempengaruhi pendapatan individu, karena pertumbuhan ekonomi dilihat dari 

pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Menurut Khumairoh et al. (2018) peningkatan 

PDB berakibat pada peningkatan faktor produksi yang berarti terjadi peningkatan kesempatan 

kerja, karena penduduk termasuk dalam faktor produksi. Kesempatan kerja yang tinggi 

membuat banyak penduduk yang bekerja dan memiliki penghasilan sehingga dapat hidup di 

atas garis kemiskinan. 

 Faktor lain yang diduga mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Rahardja 

dan Manurung (2008: 376) mengemukakan bahwa seorang penduduk dapat dikategorikan 

sebagai pengangguran jika ingin bekerja dan berusaha mencari pekerjaan, namun belum 

mendapat pekerjaan sesuai keinginannya. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan jika 

rumah tangga memiliki keterbatasan pendapatan untuk melakukan konsumsi rumah tangga. 

Tidak adanya penghasilan membuat tingkat kesejahteraan menurun dan akan membuat 

individu atau rumah tangga terjebak dalam kemiskinan (Windra, Marwoto, dan Rafani 2016). 



 

4 
 

 Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan, 

dimana kenaikan harga bukan terjadi pada saat waktu tertentu melainkan secara terus menerus 

(Susanti 2013). Inflasi memberi dampak yang buruk terhadap penduduk yang memiliki 

penghasilan yang rendah, yaitu membuat daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mengalami penurunan. Daya beli masyarakat yang rendah membuat tingkat 

produktivitas menjadi menurun, sehingga berimbas pada menurunnya kesempatan kerja 

bahkan pengurangan tenaga kerja yang mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima 

individu. Adanya inflasi dan pendapatan yang rendah membuat individu atau rumah tangga 

semakin sulit untuk melakukan konsumsi. Rahardja dan Manurung (2008: 371) menyebutkan 

bahwa inflasi yang tinggi menyebabkan beberapa masalah, seperti memburuknya distribusi 

pendapatan, terganggunya stabilitas ekonomi, dan menurunnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 

Salah satu elemen yang dapat mengentaskan kemiskinan, yaitu indeks pembangunan 

manusia.  Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indeks pembangunan manusia adalah salah 

satu alat untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu negara, yang memiliki 

dampak terhadap kondisi fisik manusia (kesejahteraan dan kesehatan) dan non-fisik 

(intelektual). IPM yang tinggi menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan, kesehatan, serta 

pendidikan tinggi,  dan dapat meningkatkan produktivitas sehingga terjadi peningkatan 

pendapatan. Indeks pembangunan manusia memiliki tiga komponen yang berhubungan 

terhadap tingkat produktivitas, masyarakat yang berpendidikan dan sehat dapat meningkatkan 

produktivitas sehingga meningkatkan pendapatan dan juga pengeluaran untuk melakukan 

konsumsi (Cholili 2014).  

Beragam penelitian terdahulu telah mengungkap faktor – faktor yang mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan 

inflasi. Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah diteliti 

oleh beberapa peneliti, yaitu (Alfista 2019; Bintang and Woyanti 2018;  Hatta and Azis 2015; 

Nadhifah (2018); Putri and Yuliarmi 2011; Ramdani 2015; Siregar and Wahyuniarti 2007; 

Windra, Marwoto, and Rafani 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, penelitian (Khumairoh 

et al. 2018; Ningsih and Andiny 2018; Zuhdiyaty and Kaluge 2018) menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh tingkat kemiskinan. 

Faktor yang amat penting dalam mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran.  

Bintang dan Woyanti (2018) menemukan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh 

terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia 2012; 
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Cholili 2014; Lutfi, Wibisono, and Yuliati 2016; Puspita 2015; Ramdani 2015; Segoro and Pou 

2016; Susanti 2013; Windra, Marwoto, and Rafani 2016). Di sisi lain, Alfista (2019); Putri & 

Yuliarmi (2011); Yuliani (2018); Zuhdiyaty & Kaluge (2018) menyatakan bahwa tidak adanya 

pengaruh yang ditemukan pada hubungan pengangguran terhadap kemiskinan. 

Faktor makro ekonomi lain yang memiliki pengaruh terhadap kemiskinan adalah 

inflasi. Beberapa peneliti yang meneliti mengenai pengaruh inflasi terhadap kemiskinan adalah 

Alfista (2019), Amalia (2012) Ningsih & Andiny (2018). Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Sebaliknya Hatta & Azis (2015), 

Khumairoh et al., (2018), Segoro & Pou (2016), Windra et al., (2016) menemukan bahwa tidak 

adanya pengaruh inflasi terhadap kemiskinan.  

Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap 

kemiskinan. Beberapa peneliti yang meneliti mengenai pengaruh IPM terhadap kemiskinan 

adalah (Cholili 2014; Hatta and Azis 2015; Segoro and Pou 2016; Suliswanto 2010; Susanti 

2013). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditemukan adanya pengaruh IPM terhadap 

kemiskinan, namun hasil sebaliknya ditemukan oleh , Lutfi et al., 2016, Yuliani (2018) yang 

menyatakan bahwa tidak ditemukannya pengaruh IPM terhadap kemiskinan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, dengan beberapa variabel 

independen seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi dan indeks 

pembangunan manusia. Variabel tersebut dipilih karena masih adanya penelitian yang tidak 

sejalan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan analisis. Pada penelitian ini akan dilakukan 

pembagian perhitungan dengan membedakan perhitungan antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan 

28 provinsi di luar Pulau Jawa.  Pembagian perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan parsial dan simultan variabel independen terhadap variabel dependen di 6 provinsi 

Pulau Jawa dan 28 provinsi luar Pulau Jawa, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih 

spesifik dan akurat. Selain itu, masih belum banyak peneliti yang melakukan pembagian 

perhitungan antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa dengan variabel pertumbuhan ekonomi, 

tingkat pengangguran, inflasi dan indeks pembangunan manusia secara bersamaan. 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pemerintah untuk 

membuat kebijakan yang tepat dengan melihat faktor – faktor makro ekonomi di Negara 

Indonesia. Sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan sesuai target yang direncanakan 

dan tidak adanya penduduk yang mengalami permasalahan kemiskinan di Negara Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, indeks 

pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan secara parsial dan simultan di 

Pulau Jawa pada tahun 2014 – 2019? 

b. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, indeks 

pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan secara parsial dan simultan di Luar 

Pulau Jawa pada tahun 2014 – 2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahuia pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, indeks 

pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan secara parsial dan simultan di 

Pulau Jawa pada tahun 2014 – 2019? 

b. Untuk mengetahuia pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, indeks 

pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan secara parsial dan simultan di 

Luar Pulau Jawa pada tahun 2014 – 2019? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan konsep dan teori, 

terutama yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran, tingkat inflasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap 

kemiskinan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pemerintah : Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang 

tepat sasar dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di negara Indonesia 

b) Bagi Peneliti Lain : Sebagai referensi bagi penelitian sejenis dan pengembangan 

penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran, tingkat inflasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap 

kemiskinan. 

 

 

 

 


