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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan hal klasik yang belum tuntas terselesaikan terutama 

di negara berkembang, artinya kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi dan 

menjadi perhatian di setiap negara. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu 

permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang. 

Berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan 

dilaksanakan, pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. 

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan 

multidimensional. Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan 

secara komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara 

terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak 

sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses 

pembangunan atau menikmati hasil pembangunan. 

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap kemiskinan dituangkan didalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Penurunan 

jumlah kemiskinan hingga 8,2 persen pada tahun 2009 merupakan salah satu sasaran 

pertama dalam hal agenda pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan 

untuk mencapai sasaran tersebut pemerintah merumuskan prioritas pembangunan 

nasional 2004-2009 adalah penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan yang 
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diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat 

miskin. 

Berdasarkan data Bank Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 

2009 telah mencapai 32,53% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 231 

juta jiwa. Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal 

sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi 

dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan, yang menjadi pertanyaan 

sekarang ini adalah, mengapa masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, sehingga 

di negara ini rasanya tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan 

kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam 

pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan 

dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya 

lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, 

menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki 

kehidupan, dan yang lebih parah yaitu kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat 

memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan 

menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, 

kemiskinan menyebabkan banyak orang melakukan perilaku menyimpang, harga diri 

diperjualbelikan hanya untuk mendapatkan makan (Hendra, 2014). 

Kemiskinan di DIY menjadi masalah yang sangat diperhatikan oleh 

pemerintah daerah, sebab berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 
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2005-2012 persentase penduduk miskin di DIY lebih tinggi daripada persentase 

penduduk miskin di Indonesia. Selama periode tersebut persentase penduduk miskin 

di DIY rata-rata sebesar 17,70%, sedangkan persentase penduduk miskin Indonesia 

rata-rata mencapai 14,725%. Pemprov DIY bersama pemerintah kabupaten/kota 

telah berupaya menekan angka kemiskinan.Berbagai program pemerintah telah 

diterapkan untuk mengembangkan wilayah yang termasuk kantong-kantong 

kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan oleh 

Pemprov DIY adalah peningkatan produktivitas penduduk miskin melalui berbagai 

program pemberdayaan, peningkatan daya beli masyarakat miskin melalui 

pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok, peningkatan akses pelayanan 

dasar seperti pendidikan serta kesehatan, dan peningkatan akses pasar yang 

mencakup ketersediaan pasar (Susilo, 2013). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia sangat diperhatikan 

apabila mengaitkannya dengan kemiskinan, sebab di dalam Indeks Pembangunan 

Manusia terdapat beberapa komponen dasar yang mempengaruhi kualitas hidup. 

Menurut BPS (2009:9), Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM 

dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu 

angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka 

melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam 
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bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai 

pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan 

untuk hidup layak. Di Yogyakarta sendiri komponen IPM yang tertinggi terdapat 

pada angka melek huruf, yang dimana komponen lainnya berada dibawah hasil 

angka melek huruf (BPS, 2009:9). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. 

Pengangguran di Indonesia sendiri menjadi masalah yang tidak ada habisnya.Ketika 

seseorang menganggur berarti orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-harinya. Apabila hal ini terus dibiarkan maka orang yang menganggur 

tersebut semakin parah keadaan ekonominya yang akan berimbas pada kemiskinan. 

Orang yang menganggur terdapat alasan yang kuat mengapa orang tersebut sampai 

menganggur, contohnya seperti karyawan buruh yang di PHK karena pabrik tempat 

mereka bekerja telah menggunakan teknologi mesin dalam hal produksi barang, 

sehingga karyawan yang sebelumnya bekerja di bidang produksi barang, mau tidak 

mau terkena PHK. Selain tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, orang 

yang menganggur juga tidak dapat menyalurkan bakat yang mereka miliki. Hal 

tersebut jika terus dibiarkan maka akan membuat pengangguran terus bertambah di 

Indonesia. 

Kemudian, faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemiskinan adalah 

kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena 
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itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-

Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu 

investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Tingkat 

kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan 

kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat 

kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan 

masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi 

perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah 

harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan 

kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas (Widodo dkk, 

2011). 

Selanjutnya, masalah atau faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan memang sangat dibutuhkan sebagai 

penentu kemakmuran hidup seseorang. Oleh karenanya, apabila seseorang tidak 

memenuhi standar pendidikan yang telah ditentukan oleh negaranya, maka tidak bisa 

memenuhi syarat minimal pendidikan kebutuhan pasar. Pada saat ini pemerintah 

semakin gencar melakukan perbaikan standar pendidikan untuk pengentasan 

kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya program yang diadakan pemerintah 

yakni Kartu Indonesia Pintar, sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat 

mengenyam dan menikmati pendidikan di Indonesia guna masa depannya. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Pengaruh 

Pengangguran, IPM, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2013”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk dilakukan peneliti adalah: 

1. Bagaimana pengangguran mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2013? 

2. Bagaimana indeks pembangunan manusia (IPM) mempengaruhi kemiskinan 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2013? 

3. Bagaimana pendidikan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2013? 

4. Bagaimana kesehatan mempengaruhi kemiskinan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun 2002-2013? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut 

a) Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2013. 

b) Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 

kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2013. 
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c) Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2013. 

d) Untuk menganalisis pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2013. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan ilmu ekonomi di Indonesia khususnya mengenai sejauh mana 

pengaruh pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), pendidikan dan 

kesehatan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

2002-2013. 

b) Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rekomendasi bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam upaya mengetahui faktor kemiskinan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2013. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

Menguraikan gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri 

atas latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori 



8 
 

Dalam bab ini berisi tentang pendokumentasian dan hasil dari 

penelitian-penelitian yang masih dilakukan pada area yang sama. 

Dari usaha ini dicari kelemahan pada penelitian yang lalu.Sehingga 

dapat dijelaskan dimana letak hubungan perbedaan maupun posisi 

penelitian-penelitian skripsi yang lainnya agar tidak terjadi 

penduplikasian. 

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta serta penggunaan alat untuk meneliti dalam proses 

pengolahan data. 

Bab IV : Hasil dan Analisis 

Bab ini berisi keadaan data dan menganalisis masalah yang akan 

diteliti dengan teknik yang telah ditentukan berisi tentang teori yang 

digunakan sebagai pendekatan permasalahan yang sedang diteliti. 

Bab V : Kesimpulan dan Implikasi 

Penelitian ini aka diakhiri mengemukakan kesimpulan dan hasil 

analisis serta implikasi yang bisa bermanfaat bagi penanganan 

kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 


