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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan era revolusi industri 4.0 dalam pembangunan manusia 

sekarang ini menggambarkan mengenai fundamental pekerjaan rumah yang harus 

ditangani oleh negara Indonesia, terlebih juga di negara lain pasti mengantongi 

kebijakan independen dalam pembangunan manusia, hal ini disebabkan kapasitas 

pemerintah untuk mengarah ke negara maju dalam segenap aspek, esensialnya 

yaitu pada sumber daya manusia. Untuk pemerintah daerah, desentralisasi fiskal 

sangat vital perananya dan hal ini dapat menjadi kesempatan untuk pemerintah 

daerah terlebih penting dalam bidang ekonomi maupun dari sisi perencanaan 

program, pembangunan serta pembiayaaan supaya terwujud kemakmuran dan 

kesejahteraan. Lantaran tolak ukur tercapainya desentralisasi dalam pembangunan 

dilihat dari pertuumbuhan ekonomi.  

Kerangka desentralisasi di terangkan oleh United Nation Development 

Program (UNDP) bahwasanya organisasi multilateral dalam era otonomi daerah 

mencakup desentralisasi fiscal, desentralisasi pelayanan publik, desentralisasi 

policy, dan desentralisasi administration. Lantaran hal tersebut daerah yang 

sanggup untuk menggali potensi akan menciptakan profit tersendiri untuk 

daerahnya dari segi pendaptan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber 

pada alokasi Dana Perimbangan dan dana lain yang sah. PAD difungsikan untuk 
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dapat mendanai proses pengoperasian otonomi daerah terkait dengan program 

pemanfaatan potensi daerah sebagai gambaran desentralisasi dalam UU No. 33 

tahun 2004. Terkait pembiayaan PAD juga dikemukakan oleh Kuncoro (2007) 

yang dimana PAD hanya dapat membiayaai APBN daerah paling tinggi sebesar 

20 persen. Otonomi daerah masih kurang sepenuhnnya terlaksana disebabkan 

karena masih ketergantungan dengan alokasi dana dari pemerintah pusat terutama 

DAU. 

Kemiskinan mencerminkan masalah sosial dan menjadi tantangan hampir 

seluruh negara di bumi ini khususnya negara sedang tumbuh atau berkembang 

seperti negara Indonesia. Masalah kemiskinan yang kompleks dan bersifat 

multidimensional harus ditangani secara serius artinya dalam pengentasan 

kemiskinan mencakup semua segi kehidupan manusia seperti ekonomi, pangan, 

pendidikan, kesehatan, pengganguran, dan segi lain yang sekiranya terkait dengan 

masalah kemiskinan. (Arsyad, 2010). 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, negara Indonesia adalah salah satu 

dari sebagian besar negara di dunia yang sedang berjuang menuju negara maju 

dengan secara perlahan menangani permasalahan sosial yaitu pengentasan 

kemiskinan di dalam masyarakat. Mudraja Kuncoro (1997) menyebutkan bahwa 

kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan individu untuk memenuhi batas 

standart hidup. Besar tidaknya ukuran batas standart hidup tersebut relatif 

tergantung pada pendekatan atau dalam segi bagaimana yang digunakan. Badan 

Pusat Statistik menjelaskan dalam batas standart hidup salah satunya 

mendasarkan pada pendekatan bagaimana besarnya mata uang Rupiah (Rp) yang 
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digunakan dalam hal konsumsi dengan patokan 2.100 kalori per hari, yang berarti 

dimana jika individu tak bisa memenuhi kriteria tersebut maka tergolong dalam 

penduduk miskin. 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (2010 – 2017) 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Kemiskinan (%) 

2010 31 13.33 

2011 29.9 12.36 

2012 28.6 11.66 

2013 28.6 11.47 

2014 27.7 10.96 

2015 28.5 11.13 

2016 27.8 10.7 

2017 26.6 10.12 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017 

Dalam tabel 1.1 didapatkan informasi yaitu persentase kemiskinan di 

negara Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun mengalami naik turun atau 

fluktuatif. Pada tahun 2010 penduduk miskin sangat tinggi mencapai 31.000.000 

jiwa atau 13.33% dari total penduduk di Indonesia. Tahun 2011 mulai mengalami 

penurunan penduduk miskin menjadi 29.900.000 jiwa atau turun 12,36%; tahun 

2012 turun sebesar 28.600.000 jiwa atau 11,66%; tahun 2013 turun 28.553.930 

jiwa atau 11,47% %; tahun 2014 turun sebesar 27.000.000 jiwa atau 10,96% 

namum pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 28.500.000 jiwa atau 

bertambah 11,13% penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 
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berikutnya 2016 mengalami penurunan lagi sebesar 27.800.000 jiwa atau 10,70% 

dan diikuti pula dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 26.600.000 

jiwa atau 10,12%. 

 

Grafik 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin  Enam Provinsi di Pulau Jawa 

(September, Semester 2, Tahun 2018) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2018 

Keterangan dalam grafik 1.2 melihatkan jumlah penduduk miskin di 

Indonesia yang terdapat di Pulau Jawa yaitu meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Pada Propinsi 

Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin 4292,15 ribu jiwa, disusul dengan 

Jawa Tengah sebanyak 3867,42 ribu jiwa dan Jawa Barat dengan 3539,40 ribu 

jiwa. Jadi dalam keterangan tersebut diketahui Provinsi Jawa Tengah mengalami 

kemiskinan yang cukup tinggi khususnya menempati posisi nomor 2 di Island of 

Java. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah (2010 – 2017) 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kemiskinan (%) 

2010 5217.20 16.11 

2011 5256 16.21 

2012 4863.50 14.98 

2013 4811.30 14.44 

2014 4561.82 13.58 

2015 4537 13.32 

2016 4506.89 13.27 

2017 4450.72 13.01 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2017 

Diliat dalam tabel 1.2 dapat diliat bahwa tingkat penduduk miskin di 

Provinsi Jawa Tengah naik dari tahun 2010 - 2011 yang sebesar 16,11% menjadi 

16,21%, namun mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2017. Di tahun 

2011 sebesar 16.21% berhasil turun di tahun 2012 menjadi 14,98%; tahun 2013 

turun 14,44% tahun 2014 turun 13,58%; tahun 2015 turun 13,32%; tahun 2016 

turun 13,27% dan pada tahun 2017 turun menjadi 13,01%. Perkembangan kondisi 

kemisikinan di Jawa Tengah sebenarnya telah turun dari tahun ke tahun dan hal 

tersebut dalam statistik cukup baik. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa 

Tengah dapat dilihat dari berbagai usaha untuk meningkatkan pendapatan, tingkat 

kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat lapangan pekerjaan (BPS Jateng, 2017). 
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Tabel 1.3 

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah (2010 – 2017) 

Tahun PDRB (Triliun Rp) 

2010 623,22 

2011 656,27 

2012 691,34 

2013 726,66 

2014 764,96 

2015 806,78 

2016 849,38 

2017 894,0 

              Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2017 

Dapat dilihat pada tabel 1.3 bahwa PDRB Provinsi Jawa Tengah pada 

umumnya mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dengan kenaikan PDRB 

terjadi di setiap tahunnya. Di tahun 2010 sebesar Rp. 623.22 triliun; tahun 2011 

sebesar Rp. 656.27 triliun; tahun 2012 sebesar Rp. 691.34 triliun; tahun 2013 

sebesar Rp. 726.66 triliun; tahun 2014 sebesar Rp. 764.96 triliun; tahun 2015 

sebesar Rp. 806.78 triliun; tahun 2016 sebesar Rp. 849.38 Triliun, dan pada tahun 

2017 sebesar Rp. 894 triliun. PDRB Jawa Tengah pada 2017 yang diukur atas 

dasar harga knstan tumbuh 5.27% dari tahun sebelumnya Rp 849.31 triliun. 

Industri pengolahan atau manufaktur menjadi penopang terbesar perekonomian 

Jawa Tengah dengan nilai Rp 308,82 triliun atau 34,54% dari total PDRB. 

Kemudian diikuti perdagangan besar dan eceran Rp 129,32 triliun atau 14,47% 

dan pertanian Rp 118,12 triliun atau 13,21% (Katadata, 2018). Jadi dapat 

diketahui bahwa kenaikan PDRB di Provinsi Jawa Tengah tersebut 
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mempengaruhi tingkat pertumbuhan serta dengan peningkatan pertumbuhan 

tersebut diikuti pula dengan tingkat pembangunan insfrastruktur baik kota 

maupun desa serta sarana transportasi. 

Secara umum, menurut Surbakti (Safi’I, 2011) menyebutkan bahwa salah 

satu faktor dampak kemiskinan yaitu ketidakadanya sumber daya ekonomi 

meliputi tanah dan modal. Menurut Kuncoro (2011) terdapat korelasi yang 

kompleks dalam menentukan penyebab kemiskinan, akan tetapi penyebab 

kemiskinan juga dapat dianalisis melalui dua faktor, yang pertama yaitu faktor 

ekonomi dan yang kedua faktor sosial. Faktor ekonomi mencakup minimnya 

lapangan pekerjaan, minimnya akses terhadap produksi yang diwujudkan melalui 

terbatasnya akses modal usaha, lemahnya akses terhadap pasar, dan sedikitnya 

kepemilikan asset. Sedangkan yang kedua faktor sosial mencakup rendahnya 

akses pendidikan dan terbatasnya akses fasilitas kesehatan. Mathiassen (Nasir, 

2008) juga berpendapat bahwa hal yang dapat mempengaruhi kemiskinan rumah 

tangga meliputi angka buta huruf, pendidikan yang ditamatkan, pekerjaan utama 

pencari nafkah, kepemilikan asset rumah tangga, lingkup perumahan, dan struktur 

demografi.  

Berlandaskan latar belakang masalah tersebut, Provinsi Jawa Tengah 

mengalami kondisi lebih condong turun pada tingkat kemiskinan meskipun pada 

umumnya tingkat kemiskinan dibanding dengan propinsi-propinsi lain di pulau 

Jawa cukup lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih belumnya 

pemerataan hasil usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ke seluruh 

pelosok kab dan kota. Meskipun dampak dari kemiskinan sangat fatal 
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mempengaruhi laju perekonomian dan oleh sebab itu dibutuhkan penelitian yang 

mendalam mengenai perihal faktor - faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota. Sehinggga nantinya dapat 

dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah 

maupun pusat dalam usaha mengentaskan kemiskinan. 

Oleh karena itu, dari beberapa penjelasan diatas yang menggambarkan 

bahwa masih pentingya fokus kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan 

kemiskinan sehingga nantinya tidak timbul masalah sosial dan perlu serta 

pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah masih sangat ketergantungan dengan 

pemerintah pusat terkait besar rendahnya dana transfer yang di alokasikan untuk 

daerah tersebut dalam proses pembangunan daerah, maka menarik bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH PDRB, PAD, DAU, 

DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH 

(2010-2017)” 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjabaran latar belakang maka dapat diambil permasalahan 

yang perlu diidentifikasi yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (2010-2017) 

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (2010-2017) 

3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (2010-2017) 

4. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi 

Jawa Tengah (2010-2017) 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (2010-2017) 

2. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (2010-2017) 

3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (2010-2017) 

4. Menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi 

Jawa Tengah (2010-2017) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain 

yang berkepentingan dengan penelitian ini : 

1. Bagi penulis, penelitian ini adalah syarat dalam meraih gelar 

sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 

penulis diharapkan dapat memahami faktor apa yang 

mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk pengetahuan, diharapkan penelitian ini menambah 

pemikiran atau refensi dalam study terkait. Diharapkan juga 

penelitian ini dapat menambah wawasan dalam dunia keja. 

3. Untuk pemerintah, penelitian ini dapat diharapkan menjadi 

saran dalam bahan pertimbangan menentukan kebijakan untuk 

pengentasan kemiskinan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

 Isi dari pendahuluan bab I adalah latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II : Kajian pustaka dan landasan teori 

 Kajian pustaka merupakan pengkajian yang diperoleh dari hasil-hasil 

penelitian yang pernah diperoleh sebelumnya. Landasan Teori berisi tentang teori-

teori yang menjadi dasar untuk digunakan sebagai alat menganalisis permasalahan 

yang ada. 

Bab III : Metode Penelitian  

 Pada bab ini berisi tentang uraian tentang jenis data dan cara pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang akan digunakan 

untuk penelitian. 

Bab IV : Hasil dan Analisis 

 Dalam bab IV ini terdapat dua sub-bab yaitu diskripsi data penelitian yang 

berisikan tentang pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan hasilnya 

kemudian di analisis yang berupa temuan-temuan yang dihasilkan dalam 

penelitian dan analisisnya. 

Bab V : Simpulan dan Implikasi 

 Simpulan berisi pemaparan secara keseluruhan dari hasil analisis yang 

dilakukan sebelumnya dan kemudian implikasi berisi tentang hasil simpulan yang 

digunakan sebagai penjawab atas rumusan masalah dari penelitian tersebut. 

 

 

 


