
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persoalan kemiskinan merupakan masalah klasik yang harus dihadapi 

banyak negara-negara di dunia khususnya negara sedang berkembang seperti 

Indonesia. Kemiskinan merupakanmasalah  yang sangat kompleks dan sangat 

penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi salah satu fokus perhatian bagi 

pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini juga bersifat multidimensional, 

yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. 

Persoalan kemiskinan saat ini menjadi salah satu target kebijakan 

pembangunan pemerintah baik tingkat nasional maupun regional. Selama ini 

sudah banyak program-program pembangunan yang dipusatkan oleh pemerintah 

dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah 

tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya mampu memecahkan masalah 

kemiskinan yang selama ini masih mengganjal pembangunan. 

Kemiskinan telah membuat banyak permasalahan di Indonesia seperti 

pengangguran semakin bertambah banyak, inflasi juga naik, banyak putra-putri 

Indonesia yang tidak bisa menikmati pendidikan dan pertumbuhan ekonomi 

melambat. Persoalan kemiskinan salah satunya dipicu karena masih banyaknya 

masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang 

dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.  



Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang juga dihadapkan pada 

permasalahan mengenai penduduk miskin. Banyak faktor yang mempengaruhi 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, salah satunya adalah banyaknya 

tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran akan menimbulkan efek 

mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal itu akan mengurangi tingkat 

kemakmuran yang telah dicapai.Pengangguran adalah seseorang yang tergolong 

angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. 

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya 

kemiskinan, distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar 

mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh 

waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat 

miskin (Arsyad, 2010). 

Selain tingkat pengangguran terbuka, inflasi dan pertumbuhan ekonomi 

juga mempengaruhi kemiskinan di suatu  daerah. Inflasi yang merupakan variabel 

makro ekonomi selain pertumbuhan dan pengangguran semestinya mendapatkan 

perhatian penuh dari Pemerintah dalam hal menjaga tingkat kestabilannya. 

Setelah dahsyatnya goncangan krisis  finansial 1998 yang merembet pada krisis 

kepercayaan, ekonomi Provinsi Jambimulai bergerak dan bangkit 

kembali.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat suatu bangsa untuk 

memajukan bangsanya atau menaikan kesejahteraan warganya. Walaupun 

pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri untuk mengurangi kemiskinan 

namun pertumbuhan ekonomi menjadi satu faktor yang tidak bisa disingkirkan 

untuk mengentaskan kemiskinan. 



Adapun jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, inflasi 

dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2019 dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, 

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomidi Provinsi Jambi Tahun 

2015-2019 

Tahun  Jumlah 

Penduduk 

Miskin (Ribu 

orang) 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (%) 

Inflasi 

(%) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2015 311.56 4,34 0,07 4,50 

2016 290.81 4,00 1,19 3,51 

2017 286.55 3,60 0,05 4,62 

2018 281.47 3,59 0,12 4,66 

2019 274.32 3,92 0,11 4,31 

Rata-rata 288.94 3,89 0,31 4,32 

Sumber : BPS Provinsi Jambi (2015-2019) 

Tabel 1.1.menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi 

selama tahun 2015-2019 rata-rata sebanyak 288.94 ribu orang (8,23%). Jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Jambi mengalami penruunan dari tahun ketahun. 

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi tertingi pada tahun 2015yaitu 311.56 

ribu orang (9,12%). Selanjutnya pada tahun berikutnya jumlah penduduk miskin 

di Provinsi Jambi terus mengalami penurunan hingga 274.32 ribu orang (7,60%) 

pada tahun 2019.Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi cukup 

berhasil dalam usaha pengentasan kemiskinan. 

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi selama tahun 

2015-2019 cendrung mengalami penurunan. Tahun 2015 tingkat pengangguran 

terbuka sebesar 4,34%. Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut terus 

mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 3,59%. Akan tetapi, pada 



tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi justru mengalami 

menjadi 3,92%. Naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi 

diduga ada kaitannya dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun-

tahun tersebut.Menurut Delis, Mustika dan Umiyati (2015) masalah kemiskinan 

dan pengangguran memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga pemerintah 

harus melakukan penanganan serius untuk menurunkan kemiskinan dengan cara 

membuka kesempatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat 

menurunkan jumlah kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. 

Adapun inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2015-

2019 rata-rata inflasi di Provinsi Jambi sebesar 0,31% dengan raata-rata 

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,32%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 

yaitu 1,19% dengan pertumbuhan ekonomi sebesaar 3,51%. Dalam pembangunan 

ekonomi ada juga saat-saat kegagalan pemerintah membangun ekonomi, 

kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan cenderung disebabkan oleh 

gagalnya pemerintah dalam mengelolah laju pertumbuhan ekonomi. Kegagalan 

pemerintah dalam mengatur sistem pemberian upah padahal upah adalah sumber 

penghasilan, bila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga 

turun atau tetap dan itu juga pasti mempengaruhi tingkat kemiskinan.Menurut 

Romi dan Umiyati (2018) pertumbuhan ekonomi sangat berarti dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan perluasan 

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan kata lain pertumbuhan 

ekonomi tersebut mampu menciptakan terjadinya trickle down effect melalui 

penciptaan dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya diharapkan 



akandiikuti oleh semakin banyak penduduk yang memperoleh pendapatan yang 

akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. 

Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi kemiskinan adalah 

pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam 

berkembangnya pembangunan suatu bangsa sehingga tidak dapat dipandang 

sebelah mata. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, 

semakin meningkat pendidikan seseorang maka akan meningkat juga 

produktifitasnya, semakin meningkat produktifitas akan semakin meningkat 

pendapatannya sehingga seseorang semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, semakin terpenuhinya kebutuhan hidup akan mengakibatkan kemiskinan 

menurun. 

Untuk itu mengacu dari latar belakang yang telah disampaikan di atas.  

Peneliti akan menganalisis masalah kemiskinan ini dengan judul “Analisis 

Pengaruh Inflasi, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi, Terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka dan  Kemiskinan di Provinsi Jambi”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka persoalan penelitian yang ingin 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembanganinflasi, pendidikan,pertumbuhan ekonomi, 

tingkat pengangguran terbuka dan  kemiskinandi Provinsi Jambi? 

2. Bagaimana pengaruh inflasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, 

terhadap tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Provinsi Jambi? 

 



1.3. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis perkembangan inflasi, 

pendidikan,pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan  

kemiskinan di Provinsi Jambi. 

2. Mengetahui dan menganalisispengaruh inflasi, pendidikan, dan 

pertumbuhan ekonomi, terhadap tingkat pengangguran terbuka dan 

kemiskinan di Provinsi Jambi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk menetapkan kebijakan dan 

mengambil langkah-langkah tepat guna mengurangi jumlah pengangguran 

dan kemiskinan di Provinsi Jambi. 

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu gagasan dan panduan untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan mengenai ilmu ekonomi pembangunan serta 

sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

melakuukan penelitian tentang tingkat pengangguran terbuka dan  

kemiskinan di Provinsi Jambi. 

 


