
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan dan harus 

diimplementasikan oleh masyarakat dan pemerintah dimana masyarakat adalah sebagai aktor 

utama dalam pembangunan dan pemerintah hanya mengarahkan, membimbing, serta 

menciptakan suasana yang menunjang guna mencapai keadaan yang lebih baik atau membuat 

keadaan yang belum ada menjadi ada. 

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai proses yang menyebabkan 

kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai 

perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses 

dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya pembangunan ekonomi tersebut dan dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan 

seksama (Lincolin, 2013). 

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB (Produk 

Domestik Bruto) saja, tetapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan 

pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam lingkup perekonomian yang terus berkembang, 

artinya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

merata. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan yang 

bersifat materi (material well-being) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa 

serta membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada 



orang lain dan Negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan 

dan kesengsaraan (Todaro dan Smith, 2011). 

Salah satu permasalahan yang mendasar dalam pembangunan yaitu kemiskinan, pada 

umumnya kemiskinan dapat dikenali dari perubahan transformasi ekonomi, yaitu dari 

transformasi ekonomi tradisional menuju ekonomi modern. 

Pembangunan ekonomi pada masa ekonomi tradisional hanya diukur berdasarkan tingkat 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Melalui peningkatan Produk Domestik Bruto tersebut 

diharapkan akan menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perluasan distribusi manfaat 

ekonomi dan sosial yang merata. Kondisi tersebut sering dikenal dengan (trickle down) “menetes 

ke bawah”. Namun demikian tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak 

berubah sehingga, pembangunan ekonomi tersebut memunculkan masalah kemiskinan yang 

masih membelit di Negara berkembang ini (Todaro dan Smith, 2011). 

Pandangan ekonomi tradisional tersebut menuai banyak kritikan dan perbaikan dari 

pandangan ekonomi modern, para pemandang ekonomi modern menyatakan bahwa  tujuan 

utama pembangunan ekonomi bukan hanya meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

saja, tetapi juga mengentaskan kemiskinan, diskriminasi, pengangguran dan distribusi 

pendapatan yang tidak merata. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kemiskinan menjadi salah 

satu masalah yang harus diatasi dalam konteks pembangunan ekonomi. Dengan demikian 

keberhasilan perekonomian suatu Negara tidak hanya diukur melalui peningkatan Produk 

Domestik Bruto, melainkan juga kekuatan atau kemampuan suatu Negara dalam mengatasi 

masalah kemiskinan. 



Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya sebagai standar hidup pada umumnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat diartikan 

sebagai keadaan dimana tidak memiliki uang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Salah 

satu penyebab munculnya kemiskinan adalah tidak ada pendapatan atau kurangnya pendapatan 

yang didapat oleh masyarakat serta sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok 

seperti makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Kurangnya pendapatan yang didapat oleh 

masyarakat mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat akan pengetahuan dan informasi 

sehingga produktivitas masyarakat menjadi kecil. 

Kedua, penyebab kemiskinan lainnya adalah kurangnya koordinasi dalam pemerintahan 

untuk pemerataan pembangunan terutama di daerah pedesaan, diperkirakan jumlah penduduk 

miskin di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding jumlah penduduk miskin di kota. Dalam hal ini 

cakupan atau perluasan perlindungan sosial dari pemerintah bagi masyarakat miskin belum 

memadai. 

Salah satu Negara berkembang, Indonesia memiliki penyakit yang dari dahulu hingga 

sekarang masih saja menggerogoti yaitu kemiskinan. Banyaknya jumlah penduduk dan tidak 

meratanya pembangunan, kurangnya lapangan pekerjaan dimana jumlah penduduk lebih banyak 

dibanding jumlah lapangan pekerjaan yang mengakibatkan pengangguran, masih rendahnya 

kualitas sumber daya manusia sehingga sumber daya manusia yang ada belum mampu bersaing 

dengan sumber daya manusia dari luar yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas pendidikan, 

merupakan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya penyakit kemiskinan di Indonesia. 



Pemerintah Indonesia harusnya menyadari bahwa salah satu tujuan pembangunan 

nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur serta meratanya pembangunan. 

Sejalan dengan tujuan tersebut, ragam cara digunakan oleh pemerintah guna kegiatan 

pembangunan yang diarahkan kepada daerah yang masih tertinggal dan daerah yang mempunyai 

kemiskinan yang terus naik setiap tahunnya. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

bekerjasama dalam upaya pembangunan agar terjadi pemerataan pembangunan yang akan 

menjadi hal positif bagi masyarakat. 

Pemerintah Daerah akan melakukan pembangunan daerah secara berkala sesuai prioritas 

dan kebutuhan masing-masing daerah dengan tujuan atau sasaran dari Pembangunan Nasional. 

Oleh sebab itu, salah satu indikator utama keberhasilan Pembangunan Nasional adalah menekan 

laju jumlah penduduk miskin atau menurunkan jumlah penduduk miskin. Menurut (Todaro dan 

Smith, 2011) ada lima alasan mengapa kebijakan-kebijakan pemerintah berfokus pada upaya 

penurunan tingkat kemiskinan tidak selalu memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. 

Pertama, kemiskinan yang meluas akan menciptakan kondisi di mana kaum miskin tidak 

bisa mendapatkan pinjaman, tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan 

memiliki banyak anak sebagai tempat bersandar di usia tua karena tidak adanya peluang untuk 

melakukan investasi keuangan atau moneter. Keseluruhan faktor itu menyebabkan pertumbuhan 

per kapita tidak akan sebesar yang dimungkinkan jika distribusi pendapatan lebih merata (Todaro 

dan Smith, 2011). 

Kedua, sangat banyak data empiris yang menunjukan bahwa, tidak seperti pengalaman 

sejarah Negara-negara yang sekarang maju, orang-orang kaya di banyak Negara yang sekarang 



miskin umumnya tidak hemat atau kurang suka menabung dan menginvestasikan bagian 

substansial dari pendapatan mereka dalam perekonomian lokal (Todaro dan Smith, 2011). 

Ketiga, rendahnya pendapatan dan rendahnya standar hidup orang-orang miskin yang 

berakibat pada buruknya kesehatan, nutrisi, dan pendidikan dapat menurunkan produktifitas 

ekonomi mereka, sehingga secara langsung dan tidak langsung menimbulkan perekonomian 

yang tumbuh lambat. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup 

orang-orang miskin tidak hanya akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan materi 

mereka tetapi juga terhadap produktivitas dan pendapatan perekonomian secara keseluruhan 

(Todaro dan Smith, 2011). 

Keempat, meningkatkan tingkat pendapatan orang-orang miskin akan merangsang 

peningkatan permintaan akan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti 

makanan dan pakaian secara menyeluruh, sedangkan orang-orang kaya cenderung mengeluarkan 

bagian lebih banyak dari pendapatan tambahan mereka untuk membeli barang-barang mewah 

impor (Todaro dan Smith, 2011). 

Meningkatkan permintaan terhadap barang lokal akan memperbesar rangsangan 

produksi, kesempatan kerja, dan investasi lokal. Dengan demikian, permintaan seperti itu akan 

menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan partisipasi masyarakat yang lebih 

luas dalam pertumbuhan itu. 

Kelima, pengurangan kemiskinan massal dapat mendorong perluasan perekonomian yang 

sehat karena berfungsi sebagai insentif materi dan psikologis untuk memperluas partisipasi 

publik dalam pembangunan (Todaro dan Smith, 2011). 



Permasalahan yang membelit di pemerintahan pusat (masalah Negara) ini mengenai 

masih tingginya angka kemiskinan tidak jauh dengan Pemerintah Daerah khususnya di 

Pemerintahan Jawa Tengah, permasalahan di Jawa Tengah tidak jauh berbeda sebab, 

permasalahan yang membelit daerahnya tersebut bisa dikatakan terparah dibanding provinsi-

provinsi yang ada di Pulau Jawa lainnya. Berikut tabel data presentase penduduk miskin provinsi 

yang ada di pulau jawa dengan perbandingan presentase penduduk miskin Nasional dari tahun 

2013-2014  

 

Tabel 1.1 

Kemiskinan Nasional dan Provinsi se-Jawa 

Tahun 2013 – 2014 

 

No. Provinsi/Nasional 
2013 2014 

(ribu jiwa) (%) (ribu jiwa) (%) 

1. DKI Jakarta 375,70 3,72 412,79 4,09 

2. Banten 682,71 5,89 649,96 5,51 

3. Jawa Barat 4.382,65 9,61 4.238,96 9,18 

4. Jawa timur 4.865,82 12,73 4.74842 12,28 

5. Jawa Tengah 4.704,87 14,44 4.561,83 13,58 

6. D I Yogyakarta 535,19 15,03 532,58 14,55 

Nasional 28.553,97 11,47 27.727,78 10,98 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap Provinsi di Pulau Jawa 

Pada Tabel 1.1 menunjukan bahwa Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2013 hingga 2014 

jumlah penduduk miskin yang paling sedikit yaitu tahun 2013 sebesar 3,72% dari total penduduk 

miskin yang ada di Provinsi DKI Jakarta, dan di tahun 2014 terjadi peningkatan presentase 

kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta menjadi sebesar 4,09%. 

Peningkatan presentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tersebut tidak 

mempengaruhi posisi kemiskinan yang ada di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta masih berada di 



posisi teratas atau paling sedikit mengoleksi angka kemiskinan ketimbang Provinsi yang ada di 

Pulau Jawa lainnya, bahkan jauh angkanya dari kemiskinan Nasional artinya, pembangunan yang 

dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta bisa dikatakan berhasil karena menyentuh angka 

kemiskinan dibawah 10%. 

Lain halnya dengan Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan Jawa Tengah masih jauh 

dari harapan, dengan kata lain angka kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah masih diatas 

angka 10% terpaut jauh sekali dengan tingkat kemiskinan DKI Jakarta. Meskipun ada DI 

Yogyakarta dibawahnya, namun tetap Provinsi Jawa Tengah dalam konteks kemiskinan masih 

jauh dari harapan.  

Dapat dilihat di tabel tersebut bahwa kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 

14,44% dari jumlah penduduk miskin. Angka tersebut masih jauh dari angka Nasional 2013 

sebesar 11,47%. Sama halnya ditahun berikutnya kemiskinan Jawa Tengah masih tinggi 

ketimbang kemiskinan Nasional apalagi jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, hal 

tersebut dapat disebabkan karena tidak meratanya pembangunan daerah  yang menyebabkan 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih diatas angka 10%. Pembangunan daerah dikatakan 

berhasil jika dapat menurunkan kemiskinan dibawah 10%. Untuk mengetahui presentase 

kemiskinan Jawa Tengah lebih lanjut, berikut presentase kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 

2012 hingga 2014 : 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah 

Tahun 2012 – 2014 

 

Tahun 

Jumlah Penduduk 

Miskin dalam (ribu 

orang) 

Presentase Penduduk 

Miskin (%) 

2012 4.863.40 14.98% 



2013 4.811.30 14.44% 

2014 4.561.82 13.58% 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 

Pada Tabel 1.2 menunjukan bahwa Presentase Penduduk Miskin yang ada di Jawa 

Tengah mengalami fluktuasi yang terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2014, dimana pada 

bulan Maret 2012 hingga September 2012 terjadi penurunan cukup besar, presentase penduduk 

miskin sebesar 0,36%. Penurunan presentase penduduk miskin terus berlangsung hingga bulan 

September 2013 yang presentase penduduk miskin mencapai 14.44%, namun jumlah tersebut 

masih terlalu tinggi, sebab pembangunan yang berkelanjutan akan berhasil jika dapat menekan 

laju penduduk miskin dibawah 10% dan hal tersebut masih jauh pada Provinsi Jawa Tengah. 

Penurunan presentase penduduk miskin tersebut tidak berlanjut pada bulan Maret 2014 yang 

malah terjadi peningkatan menjadi 14.46%. kemudian terjadi penurunan presentase penduduk 

miskin sebesar 13.58%. 

Walaupun Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan jumlah presentase penduduk 

miskin dari Maret 2012 hingga September 2014, tetapi tingkat kemiskinannya masih relatif 

tinggi yaitu diatas 10%. Belum meratanya pembangunan menjadi salah satu penyebabnya. 

Padahal dampak dari kemiskinan sangatlah buruk bagi perekonomian. 

Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangatlah serius, bahkan 

merupakan salah satu prioritas termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Upaya tersebut 

tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah 

dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya di bidang ketenagakerjaan, guna 

mengentaskan masalah kemiskinan adalah kebijakan upah minimum. Kebijakan upah minimum 

daerah dibuat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang akhirnya dapat 



mengurangi kemiskinan. Upah minimum diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu kebijakan upah 

minimum adalah salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung 

kebutuhan dasar dan sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan 

serta transportasi. 

Tabel 1.3 

Rata-rata Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2014 

(Rupiah) 

 

Tahun KHL UMK 

2013 940.375 914.275 

2014 1.077793 1.066.603 

  Sumber : BPS Prov.Jawa Tengah 

Tingkat upah minimum dan kebutuhan hidup layak meningkat tiap tahunnya, dapat 

dilihat pada Tabel 1.3, pada tahun 2103 tingkat upah minimum sebesar Rp. 914.275, dan menjadi 

Rp. 1.066.603 pada tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah mengambil keputusan yang tepat untuk mengurangi pengangguran yang memicu pada 

menurunnya angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.  

Dengan tingkat upah minimum yang meningkat setiap tahunnya, dirasa masih belum 

mencukupi kehidupan yang layak bagi masyarakat. Sehingga angka kemiskinan Provinsi Jawa 

Tengah masih tinggi. Kerjasama para pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat 

dibutuhkan untuk menyikapi penetapan upah minimum dengan tujuan mensejahterakan, serta 

pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan mengapa upah tenaga kerja selalu rendah dan belum bisa 

mencukupi semua kebutuhan yang kompleks. Pertama, rendahnya tingkat efisiensi perusahaan. 

Pada umumnya perusahaan perusahaan di Indonesia bekerja dengan tingkat efisiensi rendah. 



Banyak perusahaan yang bekerja secara tradisional, tidak memanfaatkan kehadiran teknologi 

dalam proses produksi sehingga biaya yang dipakai untuk menghasilkan satu barang menjadi 

tinggi. Akibatnya daya saing menjadi rendah dan salah satu cara untuk menekan biaya yang 

tinggi ini adalah dengan menekan tingkat upah. Pekerja sebagai bumper untuk meningkatkan 

daya saing. 

Kedua, menyangkut pada ketamakan pengusaha. Mereka ingin cepat tumbuh dan untuk 

hal tersebut mereka memerlukan laba besar. Mereka menekan tingkat upah sehingga persentase 

upah di dalam menghasilkan suatu barang tidak berbanding wajar dengan persentase pengeluaran 

untuk bahan baku, bahan pembantu, administrasi dan manajemen. Persaingan antar sesama 

perusahaan juga muncul, mereka merasa malu jika perusahaannya lamban tumbuhnya. Mereka 

berlomba untuk tumbuh dengan mengorbankan kepentingan pekerja. Ketiga, menyangkut pada 

kealpaan pengusaha. Pengusaha lupa bahwa ada keterkaitan produktivitas dengan kesejahteraan 

pekerja. Jika kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan maka produktivitas mereka juga dapat 

dinaikan. Proses produksi bisa berjalan efisien di mana harga satuan barang yang dihasilkan 

menjadi rendah dan daya saing barang menjadi kuat. Sebenarnya, suasana seperti inilah yang 

harus diciptakan dalam suatu perusahaan. Namun berdasarkan pengamatan hal ini tidak 

dilakukan karena adanya persepsi yang salah atas peran pekerja dalam perusahaan. 

Keempat, menyangkut pada rendahnya keahlian pekerja. Pekerja yang jumlahnya banyak 

ini sebenarnya bukanlah pekerja yang berkeahlian. Sekolah umum yang mereka tempuh tidak 

menjadikan pekerja sebagai pekerja ahli. Keahlian mereka diperoleh lewat pengalaman kerja. Ini 

yang membuat pengusaha memberi upah rendah dan ikut memperkuat rendahnya penilaian 

perusahaan pada pekerja. Tetapi sebaliknya kita juga tidak melihat adanya latihan ketrampilan 

yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keahlian pekerja. Yang terakhir ini tidak ada 



karena menyangkut pada cara penarikan pekerja (recruitment) pada perusahaan. Pekerja yang 

ada bukan pekerja perusahaan secara formal tetapi pekerja yang ditarik/disewa dari agen tenaga 

kerja. Untuk saat ini, agen agen tenaga kerja tumbuh sangat pesat untuk memenuhi kebutuhan 

industri/perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Pekerja dianggap seperti komoditi yang 

dapat diperjual belikan dan berakibat pada posisi pekerja tetap lemah. Tidak ada peningkatan 

keahlian karena tidak ada yang bertanggung jawab untuk itu. Ini merupakan kelemahan dari 

sistem penarikan tenaga kerja yang berjalan saat ini. Kelima, menyangkut pada sistem 

pengupahan yang tidak tepat. Sistem pengupahan yang mempergunakan upah minimum provinsi 

adalah tidak tepat. Sistem pengupahan seperti ini akan menciptakan kemiskinan pekerja secara 

terus menerus dan menjadikan pekerja sebagai kelompok masyarakat marjinal. Sistem ini tidak 

dinamis dan perlu dipikirkan untuk dirubah. Yang penting adalah tiap perusahaan menyusun 

standar kerja dan standar upah yang dipakai pada setiap perusahaan. Setiap pekerja harus dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Upah dibayar sesuai dengan 

standar ini. Selanjutnya, siapa pekerja yang memiliki keahlian yang lebih baik akan mendapatkan 

upah yang lebih besar. Cara ini akan mendorong pekerja untuk membenahi dirinya dengan 

keahlian yang diperlukan perusahaan. Dengan cara ini suasana kerja menjadi dinamis, 

produktivitas dapat ditingkatkan dan daya saing menjadi lebih kuat. Cara ini akan menciptakan 

kerjasama yang baik antara pekerja dengan perusahaan. Kepentingan kedua belah pihak menjadi 

terlindungi. (Sumarlin, 2010). 

Selain Upah Minimum Kabupaten/Kota penurunan pengangguran di suatu Negara atau 

wilayah diharapkan juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Pengangguran merupakan 

seorang atau sekelompok orang yang sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. 

Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua masalah yang saling berkaitan. Tingginya tingkat 



pengangguran akan menaikkan tingkat kemiskinan karena pengangguran merupakan seseorang 

yang tidak memiliki pendapatan sehingga seseorang tersebut tidak mampu mencukupi 

kebutuhannya.  

Tabel 1.4 

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ) Jawa 

Tengah 

Tahun 2012-2014 

 

Tahun TPT (%) TPAK(%) 

2012 5.61 71.26 

2013 6.01 70.43 

2014 5.68 69.68 

  Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 

Dari Tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa TPT (tingkat Pengangguran Terbuka) dari 

tahun 2012 sampai 2014 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2012 TPT Jawa Tengah 

sebesar 5.61% kemudian meningkat ditahun berikutnya menjadi 6.01% tahun 2013. Peningkatan 

tingkat pengangguran terbuka tersebut terhenti di tahun 2014 dan turun menjadi 5.68%. 

Penurunan tersebut menunjukkan indikasi pengangguran semakin kecil atau semaikin baik. 

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang menggambarkan presentase 

jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Selama tiga tahun terakhir, angka Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja  terus mengalami penurunan, indikasi menurunnya Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja dalam kurun tiga tahun terakhir ini menunjukkan hal yang buruk 

dimana orang yang aktif secara ekonomi semakin menurun tiap tahunnya. Terhitung angka 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 71.26% menurun ditahun 

2013 menjadi 70.43%, menurunnya angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut diikuti 



ditahun berikutnya menjadi 69.68%. Hal ini menunjukkan semakin turunnya masyarakat yang 

tergolong didalam angkatan kerja yang aktif secara ekonomi. 

Tidak hanya Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pengangguran yang menjadi acuan 

dalam melihat perkembangan pembangunan ekonomi yang menjadi tulang punggung dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun variabel pendidikan juga sangat penting dalam upaya 

peningkatan pembangunan. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan 

kemampuan suatu Negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan 

kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, karena pendidikan 

dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input bagi 

fungsi produksi agregat (Todaro dan Smith, 2011). Pendidikan dapat menambah nilai produksi 

dalam perekonomian dan juga bagi pendapatan orang-orang yang berpendidikan. Akan tetapi, 

dengan tingkat pendapatan yang sama pun seseorang dapat memperoleh manfaat pendidikan 

karena dengan bisa membaca, berkomunikasi, berpendapat, dan dalam menetapkan pilihan 

dengan pengetahuan yang lebih baik, dapat lebih diperhitungkan oleh orang lain, dan sebagainya 

(Amartya Sen, 1999) dalam (Todaro dan Smith, 2011) 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer yang cukup penting, dengan 

pendidikan yang tinggi seseorang akan mempunyai ilmu dan skill yang memadai untuk terjun 

langsung di dunia kerja, serta mampu bersaing dengan yang lain, sehingga pengangguran dapat 

kembali mengalami penurunan serta membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Program wajib 

belajar selama 9 tahun masih perlu diimplementasikan lagi untuk menunjang pendidikan dasar 

wajib belajar bagi golongan orang miskin. Belum lagi sekarang jumlah penduduk yang mencari 

pekerjaan lebih banyak ketimbang lapangan pekerjaan yang ada, sehingga seseorang dituntut 

untuk memiliki ilmu dan skill untuk masuk dalam sebuah pekerjaan. 



Tabel 1.5 

Data pendidikan yang diplot Angka Melek Huruf di Jawa Tengah 

Tahun 2012-2014 : 

 

 

 

  

            Sumber : 

BPS Prov. Jawa Tengah 

Dari Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa indikator pendidikan yang diplot dengan angka 

melek huruf mengalami peningkatan tiap tahunnya walapun peningkatan tersebut tidak tinggi, 

dapat dikatakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah cukup berhasil dalam menggalakkan program 

pendidikan wajib 9 tahun meskipun tampaknya terdapat tanda tanya besar mengenai penyerapan 

peserta didik melalui program pemerintah. 

Adanya pertanyaan ini Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian khusus mengenai 

kualitas dan besarnya daya serap pendidikan sebagai bentuk upaya mencerminkan besarnya 

penduduk buta huruf dan aksara di Jawa Tengah. Secara garis besar, pemerintah menggalakkan 

program pendidikan wajib 9 tahun guna memberantas penduduk buta huruf dan aksara di Jawa 

Tengah. 

Berangkat dari hal diatas, penelitian ini berusaha mengidentifikasi variabel-variabel yang 

dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel-variabel tersebut yaitu 

upah minimum kabupaten/kota, tingkat pendidikan dan pengangguran, yang sekiranya dapat 

membantu menurunkan dan memecahkan masalah kemiskinan. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul “ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMAL, PENGANGGURAN DAN 

PENDIDIKAN  TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2014”. 

Tahun Angka Melek Huruf % 

2012 90.45 % 

2013 91.7 % 

2014 92.98 % 



B. Batasan Masalah 

Dalam batasan masalah ini, penulis ingin membatasi pembahasan masalah mengingat 

ruang lingkup mengenai kemiskinan yang sangat luas. Batasan masalahnya adalah seberapa 

besar pengaruh upah minimum kabupaten/kota, pendidikan dan pengangguran terhadap 

kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sampai 2014. 

Dengan faktor- faktor yang mempengaruhi dibatasi dengan upah minimum kabupaten/kota, 

tingkat pendidikan yang dibatasi dengan angka melek huruf dan pengangguran dibatasi tingkat 

pengangguran terbuka. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat 

dituliskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di 

Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 ? 

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di 

Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 ? 

3. Bagaimana pengaruh Angka Melek Huruf terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah 

dari tahun 2010 sampai tahun 2014 ? 

D. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat 

kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai tahun 2014. 



2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan 

di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai tahun 2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Angka Melek Huruf terhadap tingkat kemiskinan di Jawa 

Tengah dari tahun 2010 sampai tahun 2014. 

 

E. Manfaat Penulisan 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh selama masa 

perkuliahan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

2. Menambah wawasan bagi para pembaca mengenai Ilmu Ekonomi khususnya Ekonomi 

Pembangunan yang berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pendidikan, 

Pengangguran dan Kemiskinan. 

3. Diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya. 

 


