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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan yang cukup pesat 

karena berbagai faktor. yang antara lain adalah pembangunan sumber daya manusia. 

Berbagai cara dilakukan pemerintah guna menaikkan Indeks Pembangunan Manusia 

melalui berbagai cara antara lain pemberian berbagai macam pelatihan guna 

meningkatkan ketrampilan masyarakat. Pelatihan diharapkan peserta pelatihan yang 

sudah memiliki ketrampilan dapat membuka lapangan kerja sendiri sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian. Selain mengadakan pelatihan, perbaikan fasilitas 

kesehatan juga dapat memberikan pingkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, faktor peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga dapat diperoleh 

dari peningkatan pendidikan pada masyarakat. Pendidikan merupakan faktor penting 

dalam masyarakat karena pendidikan dapat menghindari masyarakat dari kemiskinan. 

ketika terjadi pengangguran bekal dan ketrampilan yang diperoleh selama menempuh 

pendidikan dapat membantu membuka lapangan usaha sendiri. 

Pembukaan lapangan kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran yang juga 

menjadi masalah dalam pertumbuhan ekonomi, pengangguran adalah keadaan 

seseorang sedang tidak bekerja, yang berartu bahwa orang tersebut tidak memperoleh 

penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu denga adanya peningkatan 

mutu pendidikan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. 

Jawa Tengah adalah salah satu Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasionao. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 

(kurun waktu 2004 -2013) 

Tahun Penduduk Miskin 

Persentase Penduduk Miskin 

di Jawa Tengah 

Persentase Penduduk 

Miskin Nasional 

2004 7.308.330 21,98 16,66 

2005 6.979.770 20,59 15,97 

2006 6.843.800 19,99 17,75 

2007 6.533.500 19,26 16,58 

2008 7.100.600 20,92 15,42 

2009 6.557.000 19,31 14,15 

2010 6.122.700 18,12 13,33 

2011 5.655.400 16,67 12,36 

2012 5.218.400 15,46 11,66 

2013 5.256.100 15,58 11,47 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 Berdasarkan kondisi tersebut menarik untuk dikaji apakah peran pembangunan 

manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan atau kurang 

berperan dalam penurunan kemiskinan Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan adalah 
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menguji faktor IPM yang mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini mengambil 

judulAnalisis Faktor – Faktor Yang Memepengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa 

Tengah (kurun waktu 2004 – 2013) 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mepengaruhi kemiskinan masalah 

utama yang akan dibahas adalah: 

1. Apakah pengangguranberpengaruh terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Tengah? 

2. ApakahIPM berpengaruh terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah? 

3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Tengah?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap penduduk miskin di 

Provinsi Jawa Tengah 

2. Untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Tengah 

3. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Tengah 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dapat menjadi 

bahan acuna yang dapat berguna untuk: 

1. Diharapkan dari hasil penelitian dapat membantu pemerintah dalam pengambilan 

kebijakan yang sesuai guna meningkatkan kehidupan masyarakat. 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui berbagai masalah 

yang terjadi di masyarakat dan dapat membantu untuk memberikan masukan 

untuk kemajuan daerah tersebut dan memenuhi syarat bagi kelulusan untuk gelar 

sarjana 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini ditulis melalui sistemtika penulisan terbagi menjadi lima penyusunan bab 

yang disusun sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian 

 

BAB II  : Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

a. Kajian Pustaka 
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Kajian pustaka mengkaji dan membandingkan penelitian-penelitian 

yang pernah dilakukan pada area yang sama yang menjadi 

perbandingan materi penulisan skripsi. 

b. Landasan Teori 

Landasan teori membahas teori yang digunakan untuk mendekati 

permasalahan yang akan diteliti. 

c. Hipotesis 

Pada dasarnya secara implicit sudah ada dan merupakan jawaban 

sementara atas rumusan masalah. 

BAB III : Metode Penelitian 

Menguraikan tentang data-data yang digunakan beserta sumber data 

dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

 

BAB IV : Hasil dan Analisis 

Berisi hasil penelitiang yang dihasilkan dalam penelitian dan 

anaisinya. 

 

BAB V : Kesimpulan dan Implikasi 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil dan analisi yang berisi 

implikasi sesui dengan permasalahan yang terjadi. 

 


