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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Variabel 

1. Kemiskinan 

  Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB dari tahun 2012 hingga 

tahun 2015 mengalami periode yang cukup baik karena mengalami 

penurunan. yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB 

 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin 

2012 862.516 

2013 843.660 

2014 820.818 

2015 823.886 

Sumber : Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2016 

  Dapat dilihat pada tabel di atas meski di tiap-tiap tahunnya jumlah 

penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga tahun 2014, jumlah 

penduduk miskin sempat naik di tahun 2015 yaitu sebesar 3.068 jiwa. Dari 

tabel diatas terlihat bahwa pada periode 2012-2015 terjadi penurunan 

jumlah penduduk miskin sebesar 38.630 jiwa, yaitu dari 862.516 jiwa pada 

tahun 2012 menjadi 823.886 jiwa pada tahun 2015. 
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2. Jumlah Penduduk 

  Kepadatan penduduk di Provinsi NTB meningkat berkat 

penambahan jumlah penduduk di Provinsi NTB terus mengalami 

peningkatan di setiap tahunnya, sebagaimana di jelaskan tabel berikut : 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk di Provinsi NTB 

 

Tahun Jumlah Penduduk 

2012 4.587.562 

2013 4.630.302 

2014 4.773.795 

2015 4.835.577 

Sumber : Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2016 

  Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Nusa 

Tenggara Barat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, 

peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2012-2015 adalah sebesar 

248.015 jiwa, yang sebelumnya pada tahun 2012 jumlah penduduk di 

Provinsi NTB sebesar 4.587.562 jiwa hingga terus mengalami kenaikan di 

setiap tahunnya sampai pada tahun 2015 menjadi sebesar 4.835.577 jiwa. 
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3. Pendidikan 

  Presentase angka melek huruf di Provinsi NTB mengalami 

dinamika positif yaitu meningkat dari tahun 2012-2015, seperti dijelaskan 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.3 

Persentase Angka Melek Huruf di Provinsi NTB 

 

Tahun Persentase 

2012 83,68 

2013 84,19 

2014 86,63 

2015 85,66 

Sumber : Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2016 

  Pada tabel diatas tingkat persentase angka melek huruf di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dari tahun 2012-2015 tiap tahunnya terus mengalami 

peningkatan. Hal ini menandakan pendidikan di Provinsi NTB sesuai 

dengan target pemerintah, tetapi pada tahun 2015 persentase angka melek 

huruf mengalami penurunan yaitu yang semula pada tahun 2014 

persentase angka melek huruf sebesar 86,63% kemudian turun pada tahun 

2015 menjadi 85,66% penurunan yang dialami pada tahun 2014-2015 

adalah sebesar 0,97%. Pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat persentase angka 

melek huruf dari tahun 2012-2015 mengalami kenaikan sebesar 1.98% 

yang pada tahun 2012 angka melek huruf di Provinsi NTB sebesar 83,68% 

naik sampai tahun 2015 menjadi 85.66% 
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4. Pengangguran 

  Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan 

untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah 

Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya 

adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran 

secara signifikan.  

Begitu juga untuk tingkat pengangguran di Provinsi NTB mengalami 

kenaikan yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2015, dapat lihat pada tabel 

dibawah. 

Tabel 4.4 

Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB 

Tahun Pengangguran 

2012 109.948 

2013 112.708 

2014 127.710 

2015 128.376 

Sumber : Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2016 

Pada tabel diatas menunjukkan tingkat pengangguran di Provinsi 

NTB mengalami kenaikan secara terus menerus di tiap tahunnya, dari tabel 

diatas tidak terdapat nilai yang menunjukkan penurunan untuk tingkat 

pengangguran, sehingga pemerintah masih harus membenah diri untuk 

menanggulangi jumlah pengangguran yang ada di Provinsi NTB. Dilihat 

dari tabel diatas pada tahun 2012 pengangguran sebesar 109.948 jiwa 

hingga pada tahun 2015 naik sebesar 128.376 jiwa. Sehingga dapat 
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dihitung bahwa pengangguran dari tahun 2012-2015 mengalami 

peningkatan sebesar 18.428 jiwa. 

 


