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ABSTRACT 

 

Poverty is a trouble in economics, so it must be cured or at least reduced. 

Problem of poverty is an issue that is complex and multidimensional. The problem 

of poverty in province of Central Java is still high when compared to other 

provinces in Java. The number of poor people in Central Java is the second 

largest after East Java.The purpose of research was to determine the variables 

that significantly affect poverty in each district, and determining a model for 

estimating the incidence of poverty in each district. The analytical method used in 

this research is multiple linear regression and spatial regression. 

The results showed that the significant variables or affect poverty on 

multiple linear regression model only the population works in the agricultural 

sector variable(X2), while SAR models and SEM models, the significant variables 

of poverty are the rate of open unemployment variable (X1), the population works 

in the agricultural sector (X2). The role model for case of poverty in province of 

Central Java is SEM model. This is evidenced by AIC SEM 225,179 smaller than 

the SAR model 228,555 and the value of R2 SEM 73,01% is greater than SAR 

model 70,90%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja 

perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang 

layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan 

penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan 

tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, 

sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan 

memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. 

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara 

komprehensif, mencakup berbagai aspek  kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan 

secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008). 

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok  orang tidak 

mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan 

standar hidup tertentu. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai 

kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan  perempuan, tidak 

mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan   mengembangkan 

kehidupan  yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain,  terpenuhinya 

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertanahan, sumberdaya alam  dan lingkungan hidup, rasa  aman dari  perlakukan 

atau ancaman tindak kekerasan dan  hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-

politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin 

Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain;  pendekatan 

kebutuhan dasar (basic  needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), 

pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective 

and  subjective.  
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Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendasarkan kemiskinan pada besarnya 

rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum 

makanan dan non makanan (BPS, 2008). Kebutuhan minimum makanan 

menggunakan patokan 2.100 kalori/hari, kebutuhan non makanan meliputi 

perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Sementara itu, UNDP dalam laporannya 

pada Human Development Report   tahun 1997, memperkenalkan suatu indikator 

kemiskinan yang disebut Human Development Indeks (HDI). Kriteria yang digunakan 

sebagai tolok ukur kemiskinan antara lain: (1) kehidupan; (2) pendidikan dasar; (3) 

ketetapan ekonomi.   

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau 

suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup 

menurut standar-standar tertentu, ketidak atau kekurangmampuan fisik manusia, 

ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam 

berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-

proses pengambilan kebijakan. (BAPPEDA: 2011) 

Jawa Tengah merupakan salah satu negara daerah yang masih dihadapkan 

dengan masalah kemiskinan. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak 

lama, melainkan pula karena hingga kini belum bisa dientaskan dan bahkan kini 

gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih 

dihadapi oteh bangsa Indonesia. Masalah kemiskinan di Jawa Tengah cukup rumit 

karena luas wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat,  dan pengalaman 

kemiskinan yang berbeda. Selain itu, masalah kemiskinan juga bukan hanya 

menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi 

miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, dan adanya perbedaan perlakuan 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.  



3 
 

 

 (Sumber : BPS Jawa Tengah 2012) 

Gambar.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah  

Tahun 2008- 2013 

Tren kemiskinan di Jawa Tengah terus mengalami penurunan. hasil survey 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin terus berkurang 

dalam kurun waktu 2008-2013. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah terus 

mengalami penurunan, dari 6,19 juta jiwa pada tahun 2008 menjadi  5,72 juta jiwa 

(17,72 %) pada tahun 2009 menjadi sebanyak 5,37 juta jiwa (16,56 %) pada Maret 

tahun 2010 menjadi sebanyak 5,22 juta jiwa (16,11 %) pada Juli 2010 dan menjadi 

sebanyak 5,10 juta jiwa (15,76 %) pada Maret 2011 menjadi 4,98 (11,67%) juta jiwa 

pada Maret 2012 menjadi 4,73 (11,37%) pada tahun 2013. Meskipun jumlah 

penduduk miskin di Jawa Tengah telah mengalami penurunan namun pada 

hakekatnya jumlahnya masih relatif tinggi, kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 

masih tergolong tinggi dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional 

(11,37%), hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.  
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(Sumber : BPS Jawa Tengah 2012) 

Gambar.2 Jumlah Penduduk Miskin Enam Propinsi di Pulau Jawa  Tahun 2013 

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi jika 

dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Pada gambar 2 menunjukkan 

bahwa konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa berada di provinsi Jawa Barat, 

Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penduduk miskin terbanyak berada di provinsi Jawa 

Timur dengan 4.748.422 jiwa. Sementara yang terendah yaitu di provinsi DKI Jakarta 

sebesar 412.794 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 4.561.825 

jiwa, yang merupakan terbesar kedua setelah Jawa Timur.  

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di 

Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Upaya mengatasi kemiskinan telah 

dilakukan antara lain dengan menyediakan beberapa kebutuhan pangan, kesehatan, 

pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian. Bahkan 

pemberian bantuan langsung tunai juga telah ditempuh sehubungan dengan kenaikan 

harga BBM tahun 2005 sebagai bagian dari upaya menanggulangi kondisi 

kemiskinan di Indonesia.  

Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks yang juga menuntut 

penanganan secara komprehensif. Masalah kemiskinan tidak dapat direduksi secara 
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sederhana sebagai masalah kurangnya pendapatan, dan diberi solusi yang sederhana, 

misalnya dengan memperluas kesempatan. Kemiskinan dapat mengambil bentuk lain, 

seperti lemahnya kapabilitas, lemahnya kelembagaan dan kerentanan. Wujud 

kemiskinan tersebut saling berhubungan dan merupakan suatu pola  kemiskinan. 

Artinya masing-masing bentuk/wujud kemiskinan dapat melekat pada orang yang 

sama atau berbeda. Misalnya, orang yang miskin pendapatan, bisa pada saat yang 

sama miskin kapabilitas, miskin kelembagaan dan rentan. 

Masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi 

pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah 

Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan tetapi jumlah penduduk 

miskin di Indonesia masih sangat besar. Sehingga persoalan kemiskinan masih 

menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah, 

dan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 

menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah 

pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat 

adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila 

kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. 

Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu 

akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat 

kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sadono Sukirno, 

2003). Secara proporsional jumlah penduduk terbesar adalah penduduk usia produktif 

atau kelompok umur angkatan kerja (15-64 tahun), dengan demikian dapat dipastikan 

bahwa jumlah pencari kerja, angka pengangguran dan kebutuhan fasilitas-fasilitas 

yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan kerja cukup tinggi. Apabila dilihat 

dari jenis pekerjaan penduduk, jumlah pekerja pada lapangan usaha di bidang 

pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan menempati proporsi tertinggi 

dibandingkan dengan sektor-sektor lain. (BAPPEDA:2011) 
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Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, 

sebanyak 5.616.529 orang atau 35,53%, kemudian sektor perdagangan yang 

menyerap 3.388.450 orang atau 21,43% dan sektor industri yang menampung 

2.815.292 orang atau 17,81% dari orang yang bekerja. Walaupun sektor pertanian 

terbanyak menyerap tenaga kerja di tahun 2010, namun dibanding dengan tahun 2009 

penyerapan tersebut menurun sekitar 1,51%.  Penurunan pekerja di sektor ini dari 

tahun sebelumnya kemungkinan disebabkan karena luas lahan pertanian yang 

semakin berkurang maupun juga disebabkan karena pengaruh musim. Fenomena ini 

sangat berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan 

penyerapan tenaga yang semakin berkurang di sektor pertanian (perdesaan) maka 

kemiskinan di perdesaan tetap tergolong tinggi. 

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan 

permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan 

rakyat serta menekan angka kemiskinan. bergerak fluktuatif namun cenderung naik 

dari tahun ke tahun. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa 

laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap 

supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan 

tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Provinsi Jawa Tengah 

merupakan salah satu provinsi berkepadatan penduduk sangat tinggi, dengan rata-rata 

kepadatan penduduk sebanyak 995 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah tersebut 

menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi ketiga dengan jumlah 

penduduk terbanyak setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. 

Salah satu cara mengetahui pengaruh faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu 

dengan analisis pemodelan regresi. Namun, aspek-aspek kemiskinan bukan hanya 

dipengaruhi oleh peubah-peubah penjelas saja, tetapi sangat mungkin dipengaruhi 

oleh keragaman aspek lokasi. Kriteria penentuan penduduk miskin yang berbeda 

maka akan mempengaruhi kebijakan yang diberikan kepada wilayah masing- masing.   
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Suatu analisis pemodelan regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah 

sangat penting. Pengamatan di wilayah tertentu dipengaruhi oleh pengamatan di 

lokasi lain seperti yang dinyatakan pada hukum pertama tentang geografi yang 

dikemukakan oleh W Tobbler dalam Anselin yang berbunyi:”Everything is related to 

everything else, but near thing are more related than distant thing”. Segala sesuatu 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi sesuatu yang dekat lebih 

mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh. Adanya efek spasial merupakan 

hal yang lazim terjadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Pada beberapa 

kasus, peubah tak bebas yang diamati memiliki keterkaitan dengan hasil pengamatan 

di wilayah yang berbeda, terutama wilayah yang berdekatan. Adanya hubungan 

spasial dalam peubah tak bebas akan menyebabkan pendugaan menjadi tidak tepat 

karena asumsi keacakan (Setiani;2015). 

Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisisnya adalah dengan 

menggunakan metode regresi spasial. Regresi spasial merupakan metode yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon 

yang memperhatikan pengaruh lokasi pengamatan. Regresi spasial dengan 

pendekatan area digunakan pada kasus dependensi spasial seperti : Spasial 

Autoregressive Model (SAR), Spasial Error Model (SEM), Spasial Autoregressive 

Moving Average (SARMA), Spatial Durbin Model (SDM), Conditional 

autoregressive Models (CAR).   

Berdasarkan uraian sebelumnya maka  penulis ingin menerapkan metode 

Regresi Spasial pada data persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2013. Maka dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mangambil judul “Analisis 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Metode Regresi Spasial”. 

Penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2013 

sebagai variabel respon (Y) dan 3 variabel prediktor (X) yaitu : tingkat pengangguran 
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terbuka (TPT), persentase penduduk bekerja disektor pertanian, dan jumlah 

penduduk. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagaimana deskripsi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. 

b. Apa saja variabel yang signifikan mempengaruhi kasus kemiskinan di Jawa 

Tengah tahun 2013 berdasarkan metode regresi linier berganda dan metode 

regresi spasial. 

c. Apa model yang terbentuk dalam Analisis Regresi Spasial untuk estimasi kasus 

kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2013.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. 

b. Mengetahui variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi kasus kemiskinan 

di Jawa Tengah tahun 2013 berdasarkan metode regresi linier berganda dan 

metode regresi spasial. 

c. Mengetahui model yang terbentuk dalam Regresi Spasial untuk kasus 

kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2013.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan mendeskripsikan kemiskinan di Jawa Tengah dari sudut kewilayahan, 

maka akan diketahui kabupaten-kabupaten mana saja yang memiliki persentase 

penduduk miskin yang tinggi. Sehingga daerah-daerah tersebut akan mendapatkan 

perhatian khusus dalam kaitannya dengan penurunan persentase penduduk miskin. 

Apabila diketahui variabel-variabel yang signifikan berpengaruh terhadap 

kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka variabel-

variabel tersebut dapat digunakan sebagai fokus penurunan kasus kemiskinan di 
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Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah masing-masing kabupaten/kota mengetahui 

variabel yang benar-benar menyebabkan tingginya kasus kemiskinan di daerah 

pemerintahannya. Sehingga upaya yang dilakukan dan kebijakan yang dibuat juga 

akan lebih tepat untuk daerah tersebut. Setiap kabupaten/kota memiliki variabel 

signifikan yang mungkin saja berbeda satu sama lain, sesuai dengan hasil analisis. 

Sehingga upaya penurunan kasus kemiskinan oleh pemerintah akan lebih terfokus 

kepada penanganan variabel-variabel yang berpengaruh di setiap kabupaten/kota. 

Kemudian dengan diketahuinya model yang terbentuk untuk menganalisis 

kemiskinan, diharapkan akan menghasilkan hasil analisis yang lebih tepat untuk 

kemiskinan di Jawa Tengah. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar pembahasan masalah dalam penelitian tidak 

terlalu luas. Batasan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data persentase penduduk miskin, 

tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk bekerja disektor pertanian, 

dan jumlah penduduk tahun 2013, yang diunduh di website resmi BPS Provinsi 

Jawa Tengah. 

2. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan regresi spasial 

 

 


