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ABSTRAKSI 

 

Ellah, Nur. 2016. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Prof. Dr. 

Khusnul Ashar, SE., MA. 

 

 Kemiskinan  di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir selalu 

mengalami penurunan. Namun, kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2013 

menyumbang angka kemiskinan terbanyak di Indonesia. Tingginya angka 

kemiskinan di Jawa Timur merupakan masalah yang sering dibicarakan, selain itu 

banyak ahli yang mengungkapkan kemiskinan merupakan masalah 

multidimensional tidak hanya pada aspek ekonomi tapi juga sosial maupun 

budaya. Houghton dan Khandker menjelaskan dalam menetukan kemiskinan 

dapat dilihat dari karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik 

rumah tangga maupun karakteristik individu. Maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk melihat apakah karakteristik wilayah, masyarakat, rumah tangga maupun 

individu berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Metode yang digunakan 

menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan penggunaan data 

cross section kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2013. Hasil penelitian ini adalah 

karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga serta 

karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. 

 

Kata kunci: Kemiskinan, Karakteristik Wilayah, Masyarakat, Rumah Tangga, 

Individu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dari sudut pandang ekonomi tradisional, pembangunan diartikan sebagai 

upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (income per capita) 

yang berkelanjutan agar negara tersebut dapat memperbanyak output yang lebih 

cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (Todaro, 2011). 

Pembangunan di masa lalu tersebut, umumnya dipandang kaitannya dengan 

perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Pada 

proses ini, sektor pertanian akan mengalami penurunan dan memberikan peluang 

bagi berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh karena itu, pada strategi 

pembangunan ini biasanya terfokus hanya pada proses industralisasi yang cepat, 

sementara di pihak lain akan merugikan pembangunan pertanian di perdesaan. 

Pengalaman pembangunan pada dasawarsa 1950an dan 1960an tersebut, 

banyak negara-negara berkembang yang telah mencapai target pertumbuhan 

ekonomi tapi tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tidak 

berubah. Maka pada tahun 1970an pembangunan ekonomi mulai diartikan ulang 

yaitu kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, 

ketimpangan, dan pengangguran di dalam konteks perekonomian yang semakin 

berkembang (Todaro, 2011). Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh 

semua negara. Kemiskinan juga merupakan masalah yang bersifat 

multidimensional. Oleh sebab itu dalam upaya pengentasan kemiskinan harus 

dilakukan mencakup berbagai aspek kehidupan serta dilakukan secara terpadu. 

Secara umum angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 1998-2011 terus 

mengalami  penurunan. Terjadinya penurunan  angka kemiskinan tersebut tidak 
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terlepas dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui 

berbagai program-program yang pro rakyat.  

Tabel 1.1 Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia 

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2006 sampai tahun 2014 

terjadi penurunan kemiskinan di Indonesia secara perlahan. Namun penurunan 

pada jumlah penduduk miskin tersebut tidak dibarengi dengan penurunan pada 

rasio gini. Data di atas juga menjelaskan bahwa setiap tahunnya mulai 2007 

hingga 2013 rasio gini terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan 

semakin besarnya ketimpangan yang ada di Indonesia pada periode tersebut. Jadi 

meskipun adanya penurunan tingkat kemiskinan tidak selalu diikuti pula dengan 

penurunan pada rasio gini. 

Indonesia adalah negara maritim atau negara kepulauan. Salah satu alasan 

inilah yang menyebabkan tingkat kesenjangan yang tinggi antar pulau baik dalam 

pendidikan, fasilitas maupun pembangunan. Begitu juga pada tingkat kemiskinan, 

karakteristik kemiskinan di Indonesia merupakan perbedaan yang besar antara 

nilai kemiskinan relatif dengan nilai kemiskinan absolut yang kaitannya dengan 

lokasi geografis. Jika dalam tingkat kemiskinan absolut maka setengah dari jumlah 

total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di pulau Jawa (Indonesia 

bagian barat dengan populasi yang padat). Sedangkan kemiskinan relatif berada 

di provinsi Indonesia bagian timur.  
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Kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebatas pada ketidakmampuan 

dalam ekonomi saja melainkan juga kegagalan memenuhi hak dasar serta 

perlakuan bagi seseorang dalam mengalami kehidupan secara bermartabat. 

Kemiskinan juga dipandang secara multidimensi dikarenakan mencakup 

ketidakmampuan akses baik secara ekonomi, budaya, keadaan geografis serta 

keadaan dalam masyarakat Suryawati (2005) dalam Manurung (2015). 

Berdasarkan hasil dari susenas, laporan dari bps menyebutkan bahwa pada 

September 2013 Jawa Timur menyumbang angka kemiskinan terbanyak di 

Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4,86 juta dan 

sebanyak 1,62 juta adalah jumlah penduduk miskin di perkotaan sedangkan 

sisanya adalah jumlah penduduk miskin di pedesaan. Namun jika dibanding 

dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 2012, Jawa Timur 

mengalami progres yang cukup baik tercatat 0,35 persen jumlah penurunan 

penduduk miskin. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebanyak 4,96 atau 

13 persen dari total seluruh penduduk Jawa Timur.  

Kemiskinan dan keterbelakangan bukan saja merupakan masalah bagi 

masyarakat miskin tapi juga merupakan masalah ekonomi secara menyeluruh. 

Karena kemiskinan identik dengan masyarakat daerah tertinggal serta masyarakat 

pedesaan umumnya. Karakteristik wilayah adalah salah satu faktor penentu 

kemiskinan (Houghton dan Khandker, 2012). Houghton dan Khandker 

menjelaskan bahwa kemiskinan termasuk tinggi di daerah-daerah yang memiliki 

sifat ketersolasian secara geografis, sumber daya yang rendah, curah hujan 

rendah dan iklim yang tidak mendukung. Dalam beberapa kajian serta 

pengamatan yang dilakukan oleh beberapa pakar bidang ilmu sosial, ternyata 

kemiskinan absolut terbanyak berada disektor pertanian terutama disektor 

tanaman pangan Daniel (2002). Menurut Qubria (1993) dalam Janah (2015) 

terdapat beberapa ciri kemiskinan meliputi; pertama kemiskinan banyak terjadi di 
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wilayah pedesaan dibanding perkotaan, kedua kemiskinan berkorelasi positif 

dengan jumlah pekerja yang ada di rumah tangga tersebut, selanjutnya 

kemiskinan ditandai dengan minimnya kepemilikan aset, sektor pertanian adalah 

sektor penghasil utama mereka dan berkaitan dengan masalah sosial.  

Pertanian tidak bisa dipisahkan dari pengembangan infrastruktur irigasi 

Sudaryanto dan Rusastra (2006). Keadaan irigasi yang kurang maupun buruk juga 

akan berpengaruh pada produktivitas sektor pertanian. Ketika ketersediaan air 

kurang maka akan menurunkan kualitas maupun produktivitas dari sektor 

pertanian tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan menurunnya tingkat 

pendapatan dari masyarakat pedesaan khususnya petani yang membuat mereka 

masuk dalam kemiskinan. 

Kemiskinan di pedesaan lebih besar dibanding dengan kemiskinan yang 

berada di perkotaan. Pada tahun 2013 kemiskinan di pedesaan mencapai 3,24 

juta sedangkan kemiskinan di pedesaan mencapai 1,62. Karakteristik masyarakat 

meliputi struktur dan modal sosial dapat mempengaruhi kemiskinan di wilayah 

tersebut (Houghton dan Khandker, 2012). Menurut Putnam (1995) dalam 

Houghton dan Khandker (2012) pentingnya jaringan dan institusi sosial serta 

modal sosial yang mencakup tingkat kepercayaan bersama dalam masyarakat. 

Selain modal sosial dapat menghapus rintangan-rintangan sosial, usaha-usaha 

efektif untuk mengurangi kemiskinan menuntut prakarsa pelengkap untuk 

membangun serta memperluas institusi sosial pada masyarakat miskin.  

Pada tahun 2010 jumlah kota di Jawa Timur sebanyak 2400 kota, sedangkan 

jumlah desa sebanyak 6160. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah kota mengalami 

peningkatan sebanyak 433 kota dan desa mengalami penurunan sebesar 434 

desa. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pergeseran wilayah pedesaan 

menjadi wilayah perkotaan. Penduduk desa yang berpindah ke kota serta menetap 

di kota sudah tercabut dari akar sosial serta akar kebudayaan dasarnya. Mereka 
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mengalami proses peleburan dalam budaya dan gaya hidup kota, mengalami 

adaptasi serta asimilasi dengan nilai-nilai kota Jelamu (1999) dalam Marius (2006). 

Pola interaksi masyarakat rural adalah kebersamaan sedangkan masyarakat 

urban individual. Masyarakat rural cenderung memiliki modal sosial yang tinggi 

dibanding dengan masyarakat urban. Solidaritas serta kerukunan masyarakat rural 

yang tinggi dikarenakan dibangun atas dasar kesamaan-kesamaan masyarakat, 

sedangkan masyarakat urban terbentuk karena adanya perbedaan-perbedaan. 

Penelitian Suandi (2014) menjelaskan bahwa modal sosial baik secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap kesejahteraan ekonomi 

keluarga. Tingginya kemiskinan di daerah pedesaan mengindikasikan bahwa 

modal sosial yang berkembang dalam masyarakat pedesaan belum tentu dapat 

mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di pedesaan tersebut.  

Menurut Houghton dan Khandker (2012) faktor-faktor penentu kemiskinan 

adalah karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga 

dan karakteristik individu. Karakteristi individu meliputi usia, pendidikan, gender 

kepala rumah tangga serta jangkauan partisipasi dalam tenaga kerja. Tingginya 

jumlah penduduk miskin di pedesaan juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan 

yang ada di pedesaan. Kurangnya fasilitas pendidikan serta jauhnya jangkauan 

pendidikan menyulitkan masyarakat pendesaan untuk berkembang. Masyarakat 

pedesaan cenderung hanya mengenyam pendidikan dasar dikarenakan 

hambatan-hambatan yang ada.  

Dalam Houghton dan Khandker (2012) kualitas pendidikan dasar yang 

rendah memberikan sedikit pengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

seseorang. Dengan pendidikan yang rendah maka cenderung ketrampilan dan 

pengatahuan yang dimiliki juga rendah yang berpengaruh pada produktivitas yang 

rendah pula. Tingkat produktivitas yang rendah akan menghasilkan pendapatan 
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rendah. Dengan pendapatan rendah akan menjerumuskan seseorang untuk 

masuk dalam kemiskinan.  

Selain pendidikan, jumlah anggota rumah tangga juga berpengaruh pada 

tingkat kemiskinan (Houghton dan Khandker, 2012). Dengan banyaknya jumlah 

anggota rumah tangga yang tidak produktif maka akan memperbesar angka 

ketergantungan. Rendahnya pendapatan yang diterima rumah tangga yang tidak 

sesuai dengan tingginya biaya atau beban rumah tangga akan menjadikan 

masyarakat tersebut yang semula tidak miskin akan menjadi miskin atau 

masyarakat yang sudah miskin menjadi semakin miskin.  Dari penjelasan di atas 

maka penulis tertarik untuk meneliti “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap 

Kemiskinan di Jawa Timur”. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah jelaskan di atas, adapun rumusan 

masalah yang muncul adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh karakteristik wilayah terhadap tingkat kemiskinan di 

Jawa Timur? 

2. Bagaimana pengaruh karakteristik masyarakat terhadap tingkat 

kemiskinan di Jawa Timur? 

3. Bagaimana pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap tingkat 

kemiskinan di Jawa Timur? 

4. Bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat kemiskinan 

di Jawa Timur? 
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1.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan latar belakang yang telah disampaikan, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh karakteristik wilayah terhadap tingkat kemiskinan 

di Jawa Timur. 

2. Mengetahui pengaruh karakteristik masyarakat terhadap kemiskinan di 

Jawa Timur. 

3. Mengetahui pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap tingkat 

kemiskinan di Jawa Timur. 

4. Mengetahui pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat kemiskinan 

di Jawa Timur. 

1.3 Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian, dipastikan harus mempunyai manfaat. Baik manfaat untuk 

peneliti maupun bagi pembaca. Menurut peneliti, manfaat yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Akademik 

 Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan penjalasan 

akan teori kemiskinan yang telah didapatkan dibangku kuliah. Serta dapat 

memberikan gambaran dan wawasan akan kesesuaian teori dalam 

bidang ekonomi dengan kenyataan yang telah ada. 

2. Praktis  

a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan pagi Pemerintah setempat atau 

Jawa Timur untuk pembuatan kebijakan yang sekiranya mampu dalam 

mengatasi kemiskinan dan masalah sosial ekonomi di Jawa Timur. 

b. Bagi para pembaca umumnya dapat mengetahui pengaruh dari 

karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah 
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tangga dan karakteristik individu terhadap tingkat kemiskinan di Jawa 

Timur. 

c. Memberikan inspirasi dan menggugah peniliti lain yang tertarik pada 

bidang yang sama untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung 

atau rumah, pendidikan maupun kesehatan. Kemiskinan dapat dikarenakan oleh 

kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, maupun sulitnya akses dalam 

pendidikan serta pekerjaan. Kemiskinan adalah masalah umum yang dihadapi 

oleh setiap negara. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara, dimana 

pemahaman utama mecakup gambaran kekurangan materi, gambaran tentang 

kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan maupun 

ketidakmampuan untuk berpartisipasi pada masyarakat dan gambaran tentang 

kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.  

Secara konseptual kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Pengertian dari kemiskinan relatif 

adalah standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh 

masyarakat setempat serta bersifat lokal dan mereka yang berada dibawah 

standar penilaian. Sedangkan kemiskinan absolut adalah standar kehidupan 

minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, 

baik dalam bentuk pangan maupun non pangan.  

Terdapat dua pendekatan dalam mengukur kemiskinan yaitu pendekatan 

absolut serta pendekatan relatif. Pada pendekatan kemiskinan absolut di mana 

pendekatan ini menjelaskan bahwa kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat 

mutlak yang berwujud sebagai, titik, garis atau batas kemiskinan. Masyarakat atau 

seseorang    yang    tidak   dapat   keluar    dari   ukuran-ukuran   tersebut    maka  
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dikelompokkan sebagai miskin. Ukuran pada pendekatan ini adalah tingkat 

pendapatan, konsumsi atau pengeluaran, kalori seseorang atau keluarga dalam 

waktu tertentu serta hal-hal yang disetarakan pada ukuran tersebut.  Pendekatan 

kemiskinan relatif, pada pendekatan ini memandang kemiskinan dalam suatu 

ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan 

distribusi atau proporsi. Ukuran dari pendekatan ini berasal dari ukuran absolut 

namun lebih ditekankan pada proporsi relatifnya. Berdasarkan konsep kemiskinan 

relatif garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika sekiranya seluruh tingkat 

kehidupan masyarakat mengalami perubahan.  Konsep ini merupakan perbaikan 

dari konsep kemiskinan absolut. Kelamahannya terletak pada sifatnya yang 

dinamis, secara implisit akan terlihat bahwa “kemungkinan kemiskinan akan selalu 

ada di antara kita”. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap waktu selalu terdapat 

sejumlah penduduk yang dikategorikan sebagai miskin.  

 Suryawati (2005) dalam Cholili (2014) mengungkapkan bahwa hidup dalam 

keadaan miskin bukan hanya hidup dalam kekurangan uang serta tingkat 

pendapatan yang rendah, tetapi juga mencakup banyak hal lain, seperti 

kesehatan, pendidikan rendah, pemberlakuan yang tidak adil dalam hukum, 

kerentanan terhadap ancaman kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan 

jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi menjadi empat bentuk, meliputi: 

1. Kemiskinan absolut, menunjukkan kondisi dimana individu memiliki 

pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup dalam memenuhi 

kebutuhan pangan, papan, sandang, kesehatan, serta pendidikan yang 

dibutuhkan untuk bisa menjalani hidup dan bekerja. 

2. Kemiskinan relatif, menunjukkan kondisi miskin yang dikarenakan pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. 
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3. Kemiskinan kultural, kemiskinan ini mengacu pada persoalan sikap individu 

atau masyarakat yang disebabkan oleh budaya, contohnya tidak mau 

memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, malas, tidak kreatif meskipun 

terdapat bantuan dari pihak luar. 

4. Kemiskinan struktural, kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses 

terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya serta 

sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi 

seringkali menyebabkan suburnya tingkat kemiskinan. 

Kemiskinan juga bisa dibedakan menjadi dua jenis, meliputi: 

1. Kemiskinan alamiah, kemiskinan ini berkaitan dengan adanya kelangkaan 

sumber daya alam serta prasarana umum, dan keadan tanah yang tidak 

subur atau tandus. 

2. Kemiskinan buatan, kemiskinan ini lebih banyak diakibatkan oleh adanya 

sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak 

bisa menguasai sumber daya, fasilitas, dan sarana ekonomi yang ada 

secara merata. 

2.1.2 Ukuran Kemiskinan 

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic 

needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Pada pendekatan ini kemiskinan 

dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis 

kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan 

garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). GKM adalah nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per 

kapita sehari yang diwakili oleh 52 jenis komoditi makanan, sedangkan pada 

GKMB merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan 

maupun sandang. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah antara 
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daerah perkotaan dengan perdesaan. Garis kemiskinan ini diwujudkan dalam 

bentuk besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar minimum baik dari segi makanan dan non makanan yang 

dibutuhkan oleh individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. 

Rumus Perhitungan: 

GK = GKM + GKNM 

 

 

Keterangan :  

GK  = Garis Kemiskinan 

GKM  = Garis Kemiskinan Makanan 

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan 

Tingkat kemiskinan (headcount index) berfungsi untuk mengukur jumlah 

penduduk miskin dalam suatu populasi (Haughton and Khandker 2012). Pada 

indeks ini populer dikarenakan mudah untuk dipahami serta mudah untuk diukur. 

Namun kelemahan pada indeks ini tidak dapat dijadikan indikasi seberapa miskin 

suatu penduduk.  

Rumus Perhitungan : 

Po = 
𝑁𝑝

𝑁
 

Keterangan : 

Po  = Tingkat Kemiskinan 

Np  = Jumlah Masyarakat Miskin 

N  = Total Populasi atau Sampel 

Jadi jika terdapat 60 masyarakat miskin dalam survei terhadap300 orang, 

maka Po = 60/300 = 0,2 atau sama dengan 20 persen.  
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2.1.3 Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan 

Dalam sebuah profil kemiskinan menggambarkan pola kemiskinan, namun 

pada dasarnya hal tersebut tidak berhubungan dengan penjelasan tentang 

penyebabnya. Tetapi, sebuah penjelasan yang memuaskan mengapa orang 

tergolong miskin sangat diperlukan dalam upaya untuk menyelesaikan sumber-

sumber kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh karakteristik nasional, 

sektor khusus, individu, rumah tangga maupun masyarakat (Houghton dan 

Khandker, 2012). Dalam analisis kemiskinan yang menjadi bagian terlemah 

menurut Howard White dan David Booth (2003) dalam Houghton dan Khandker 

(2012) sebagai “bagian tengah yang hilang” merupakan pengembangan 

pemahaman yang jelas tentang penyebab kemiskinan yang mendasar disertai 

dengan sebuah cara yang secara alami untuk memberantas kemiskinan. Dimana 

diperlukan analisis khusus untuk setiap negara tertentu. Dalam bukunya Houghton 

dan Khandker (2012) menjelaskan kemiskinan terdiri dari faktor-faktor penentu 

utama meliputi Karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah 

tangga dan karakteristik individu.  

2.1.3.1 Karakteristik Wilayah 

Hubungan karakteristik wilayah dengan kemiskinan akan berbeda-beda di 

setiap wilayah. Secara umum kemiskinan tinggi berada di daerah-daerah yang 

mempunyai sifat terisolasi secara geografis, basis sumber daya yang rendah, 

curah hujan yang rendah, serta keadaan iklim yang tidak ramah. Keterpencilan 

daerah perdesaan, dimana yang menurunkan harga yang didapatkan petani atas 

barang mereka dan menaikkan harga yang mereka bayarkan atas pembelian 

disebabkan oleh tingginya biaya transportasi. Hal tersebut merupakan penyebab 

kerentanan pangan di antara masyarakat miskin. Didukung pula dengan layanan 

umum yang kurang memadai, lemahnya komunikasi serta kurangnya infrastruktur 

pendukung. 
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Kemiskinan di negara berkembang pada umumnya terjadi di masyarakat 

perdesaan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani 

Janah (2015). Penduduk dan rumah tangga miskin, terutama di wilayah perdesaan 

tidak bisa lepas dari keadaan wilayah setempat. Di mana wilayah-wilayah tertentu 

di perdesaan memilik potensi sumber daya yang kurang baik, hal tersebut 

menyebabkan wilayah tersebut sulit dikembangkan dan penduduk di wilayah 

tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhannya berdasarkan sumber daya yang 

ada di sana. Kondisi seperti iklim, topografi, kesuburan tanah merupakan potensi 

dasar suatu wilayah, sedangkan sumber daya hayati dapat digunakan sebagai 

modal yang bisa dikembangkan. (Hadiwigeno dan Pakpahan, 1993) dalam 

Faturochman dan Molo (1994). 

Pada sektor pertanian khususnya pada usaha tani lahan sawah memiliki 

multifungsi yang besar terhadap peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan 

petani serta menjaga kelestarian hidup. Dalam pertanian, air irigasi merupakan 

sumber vital untuk aktivitas produktif dan pencaharian dalam Damayanti (2011). 

Irigasi bagi tanaman padi berfungsi sebagai penyedia air yang cukup serta stabil 

untuk menjamin produksi padi tersebut. Ketersediaan air irigasi untuk tanaman 

padi banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi tanah, jenis 

tanaman, topografi maupun iklim. Tanaman padi adalah tanaman yang banyak 

menggunakan air, dimana pada saat tumbuh harus selalu tergenangi oleh air. Agar 

produktivitas padi dapat efektif maka dibutuhkan suplay air yang cukup melalui 

irigasi. Oleh karena itu irigasi merupakan prasarana untuk meningkatkan 

produktivitas lahan dan meningkatkan intensitas panen pertahun. 

Ali dan Pernia (2003) dalam Humantito (2009) menyimpulkan bahwa irigasi 

berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan 

penghasilan petani serta mengurangi kemiskinan dan ketidakseimbangan 

pendapatan. Sistem irigasi yang baik dapat meningkatkan kesuburan tanah yang 
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berpengaruh pada produktivitas pertanian. Dengan naiknya produktivitas 

pertanian maka pendapatan yang diterima oleh petani juga akan naik. Maka daya 

beli petani juga akan naik dengan bagitu petani akan terhindar dari kemiskinan.  

2.1.3.2 Karakteristik Masyarakat 

Karakteristik masyarakat menurut Houghton dan Khandker (2012) pada 

masa ini lebih menekankan pada pentingnya jaringan dan institusi sosial serta 

“modal sosial” yang mencangkup, misalnya tingkat kepercayaan bersama dalam 

masyarakat. Selain menghapus rintangan sosial, usaha efektif untuk mengurangi 

kemiskinan menuntut prakarsa pelengkap untuk membangun serta memperluas 

institusi sosial masyarakat miskin. Institusi sosial disini mengacu pada sistem 

kekeluargaan, jaringan masyarakat miskin dan organisasi lokal serta dapat 

dianggap sebagai dimensi lain dari modal sosial. Penelitian yang dilakukan oleh 

Faschamps dan Minten (1998) dalam Houghton dan Khandker (2012), 

menjelaskan bahwa pedagang produk pertanian di Madagaskar menunjukkan 

hubungan sosial sesuatu yang sangat penting dimana hubungan yang akrab 

dengan para pedagang lain dapat mengurangi biaya transaksi, serta ikatan yang 

sudah berlangsung lama dengan para kreditor adalah sumber keamanan dan 

asuransi. 

Menurut Coleman (1988) dalam Yustika (2013) terdapat tiga bentuk modal 

sosial; 

1. Struktur kewajiban (obligations), ekspektasi (expectations) dan kepercayaan 

(trustworthiness). Dalam konteks ini modal sosial menekankan pada dua 

elemen kunci yaitu kepercayaan dari lingkungan sosial serta perluasan 

aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi. Jadi individu yang bermukim 

dalam struktur sosial dengan tingkat kepercayaan yang tinggi akan memiliki 

modal sosial yang baik dan sebaliknya. 
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2. Jaringan informasi (information channels), informasi itu mahal dan tidak 

gratis. Maka individu yang memiliki informasi yang luas akan lebih mudah 

(murah) untuk memperoleh informasi sehingga modal sosialnya dikatakan 

tinggi. 

3. Norma dan sanksi yang efektif (norms and effective sanctions). Norma yang 

berlaku secara kuat dan efektif akan mempengaruhi individu di dalam 

sebuah komunitas untuk memperoleh prestasi. 

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa bentuk-bentuk modal sosial selalu 

berkaitan dengan struktur sosial dimana masyarakat tersebut berdiam. Pada 

modal sosial yang menekankan pada kepercayaan dan ekspektasi, individu yang 

memiliki reputasi yang baik akan lebih mudah dalam memperoleh penghargaan 

dibanding individu yang tidak memiliki kredibilitas. Dalam masyarakat tradisional, 

hubungan transaksi ekonomi yang selalu berulang serta menghasilkan 

pencapaian yang baik pada jangka panjang memiliki ekspektasi untuk bertahan 

dibanding relasi ekonomi yang dipenuhi dengan manipulasi Yustika (2013).  

Masyarakat rural yang melakukan urbanisasi berhubungan dengan 

bertambahnya angka kemiskinan yang mendorong lahirnya kawasan 

marjinal/terpinggir dalam Vivianti (2014). Masyarakat urban memiliki ciri interaksi 

yang berbeda dibanding dengan masyarakat rural. Soekamto (1987) dalam 

Vivianti (2014) interaksi masyarakat rural ditandai dengan ikatan perasaan batin 

yang kuat antar sesama warga desa, saling menghormati, mempunyai hak 

tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama 

dalam masyarakat. Masyarakat perdesaan lebih bisa bersosialisasi dengan orang 

sekitarnya, dimana pola interaksi masyarakat rural adalah kebersamaan, 

sedangkan pola interaksi masyarakat urban individual. Masyarakat rural dengan 

prinsip kerukunan sedangkan masyarakat urban lebih bermotif pada ekonomi, 

politik, pendidikan  dan kadang hierarki. Solidaritas masyarakat rural timbul 
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dikarenakan adanya kesamaan-kesamaan kemasyarakatan, masyarakat urban 

terbentuk dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat 

tersebut. 

Lemahnya interaksi sosial pada masyarakat urban menggambarkan 

lemahnya sistem nilai yang ada. Dimana sistem nilai bersumber pada sistem 

kepercayaan, sistem simbolik, standar orientasi yang sama yang memungkinkan 

hubungan sosial, interaksi sosial maupun memperlancar proses sosial. Penelitian 

yang dilakukan oleh Vivianti (2014) terdapat hubungan positif signifikan antara 

ketahanan sosial keluarga dengan modal sosial yang dalam hal ini dilihat dari 

solidaritas masyarakat. Semakin tinggi solidaritas masyarakat maka semakin 

tinggi pula ketahanan sosial keluarga. Penelitian tersebut juga di dukung oleh 

Suandi (2014) menjelaskan semakin positif interelasi antara anggota masyarakat 

berupa solidaritas maka akan semakin besar pula kecenderungan untuk saling 

memperhatikan keinginan masing-masing dalam mencari jalan ke arah saling 

memberi kepuasaan serta kerjasama. Semakin tinggi tingkat kepercayaan serta 

solidaritas masyarakat maka semakin tinggi pula dukungan sosial tetangga dan 

akan terhindar dari kemiskinan. 

Hubungan modal sosial dengan pembangunan dimana dalam pandangan 

sempit dijelaskan bahwa modal sosial sebagai ketrampilan sosial individu, 

kecenderungannya terletak pada tingkah laku kooperatif, penyelesaian konflik, 

toleransi dan lain-lain. Sedangkan pendapat “moderat” menghubungkan modal 

sosial dengan asosiasi keluarga serta masyarakat lokal dengan kaidah-kaidah 

pokok (kepercayaan dan timbal balik) yang dapat memudahkan koordinasi dan 

kooperasi demi keuntungan bersama. 

2.1.3.3 Karakteristik Rumah Tangga 

Ukuran serta struktur rumah tangga adalah hal yang penting dikarenakan 

indikator tersebut menunjukkan sebuah hubungan atau korelasi yang tepat antara 
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tingkat kemiskinan dengan susuran rumah tangga menurut Houghton dan 

Khandker (2012). Pembeda antara rumah tangga miskin dengan rumah tangga 

tidak miskin biasanya dilihat pada susunan rumah tangga yang meliputi jumlah 

anggota rumah tangga dan karakteristik rumah tangga contoh usia. Survei Sosial 

Ekonomi Kamboja tahun 1993-1994 menjelaskan bahwa masyarakat miskin 

cenderung tinggal dalam rumah tangga yang lebih besar serta dengan ukuran 

keluarga rata-rata 6,6 orang di kuintil termiskin dibanding dengan 4,9 orang kuintil 

terkaya Gibson (1999) dalam Houghton dan Khandker (2012). 

Jumlah anggota rumah tangga yang besar di dalam rumah tangga miskin 

ditemukan lebih banyak anggota yang kurang produktif jika dibanding dengan 

keluarga yang tidak miskin (Dillon dan Hermanto, 1993; Hadiwigeno dan 

Pakpahan, 1993; Suryanan dan Pasandaran, 1993) dalam Faturochman dan Molo 

(1994). Ada pula yang berpendapat bahwa hal ini dikarenakan kemiskinan 

merupakan suatu akibat. Dalam rumah tangga yang sebelumnya tidak miskin 

maupun rumah tangga miskin terbebani oleh jumlah anggota keluarga yang tidak 

produktif. Jika pendapatan rumah tangga tidak meningkat sejajar dengan beban 

atau biaya maka rumah tangga tersebut akan menjadi miskin atau malah menjadi 

semakin miskin.  

Hasil penelitian (Chenichovsky dan Meesook, 1984; World Bank, 1990: 

33,35) dalam Faturochman dan Molo (1994) menunjukkan bahwa kemiskinan 

dengan jumlah anggota rumah tangga berhubungan positif. Hal tersebut terjadi jika 

banyak anggota keluarga yang tidak produktif dalam sebuah keluarga. Rendahya 

produktivitas dapat bersosialisasi dengan jam kerja yang rendah terutama pada 

penduduk dengan usia muda, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pula 

pekerja berpenghasilan rendah.  

Jika dilihat dari segi proses, jumlah balita dan anggota keluarga yang masih 

mengenyang pendidikan dalam sebuah keluarga merupakan beban yang tidak 
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ringan. Biaya mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, kesehatan dan 

pendidikan jelas biaya yang tidak kecil. Oleh sebab itu dalam wilayah dengan 

proporsi penduduk miskin yang tinggi maka tingkat partisipasi relatif rendah 

Faturochman dan Molo (1994). Jika penduduk dengan usia muda tidak 

mendapatkan pendidikan yang layak maka kemiskinan yang terjadi bukan lagi 

merupakan terjadi sebagai proses tapi bisa berlanjut menjadi sebuah akibat. 

2.1.3.4 Karakteristik Individu 

Karakteristik individu sebagai penentu kemiskinan dapat dilihat pada tingkat 

pendidikan yang dicapai individu tersebut. Terdapat tiga jenis indikator yang 

digunakan untuk mencirikan pendidikan, meliputi tingkat pendidikan yang pernah 

dicapai, ketersediaan layanan pendidikan contohnya kedekatan dengan sekolah 

serta penggunaan layanan pendidikan oleh masyarakat miskin dan tidak miskin. 

Kemampuan baca tulis dan pendidikan sekolah adalah indikator-indikator penting 

terhadap kualitas hidup dan hak mereka sebagai penentu kemampuan orang 

miskin untuk mengambil manfaat kesempatan demi mendapatkan pendapatan 

(Houghton dan Khandker, 2012).  

Hubungan kemiskinan dengan pendidikan cukup penting, dikarenakan 

pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

serta mengurangi kemiskinan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang baik 

memiliki penghasilan yang lebih tinggi dengan demikian mereka sangat sedikit 

masuk dalam kemiskinan. Dalam Houghton dan Khandker (2012) masyarakat 

Kamboja yang hidup dalam keluarga atau rumah tangga dengan kepala rumah 

tangga yang tidak berpendidikan memiliki peluang lebih besar untuk berada dalam 

keadaan miskin, dengan angka kemiskinan sebesar 47 persen pada tahun 1993-

1994. Maka pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan mereka untuk tidak 

terjebak dalam kondisi miskin. Peningkatan taraf pendidikan merupakan sebuah 

prioritas utama dalam memperbaiki standar hidup serta mengurangi kemiskinan.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian tentang kemiskinan telah dilakukan oleh sejumlah 

peneliti, antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Samsubar Saleh (2002) yang berjudul 

“Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia”.Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penentu kemiskinan regional 

di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data cross-sectional dan penyatuan 

periode 1996 dan 1999. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor 

penentu variasi kemiskinan di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia 

(yang terdiri dari pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan rata-rata 

bersekolah, angka melek huruf), investasi fisik, penduduk tanpa akses ke fasilitas 

kesehatan, penduduk tanpa akses untuk menyimpan air, dan krisis ekonomi. 

Penelitian dari Manurung (2015) tentang Pemetaan Kemiskinan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode analisis 

klaster menemukan bahwa kondisi irigasi yang buruk merupakan indikator utama 

suatu daerah mendapatkan predikat sebagai daerah kantong kemiskinan. Pada 

penelitian ini klaster dibagi menjadi tiga yaitu kemiskinan tinggi, kemiskinan 

sedang dan kemiskinan rendah. Daerah kantong kemiskinan di Jawa Timur 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut; rendahnya akses pendidikan, buruknya 

infrastruktur jalan, buruknya sistem irigasi, rendahnya ketersediaan air bersih serta 

rendahnya akses kesehatan. 

Penelitian Faturochman dan Molo (1994) berjudul Karakteristik Rumah 

Tangga Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Yogyakarta. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, 

perumahan, lingkungan. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. 
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Hasilnya adalah tingkat kemiskinan didasarkan pada pengeluaran individu dalam 

anggota keluarga, pengeluaran yang rendah ditemukan pada rumah tangga di 

sektor pertanian. Pengeluaran atau pendapatan yang rendah merupakan 

ketidakmampuan rumah tangga dalam menyediakan kebutuhan keluarganya baik 

pada akses informasi maupun akses pendidikan.  

Suandi (2014) Hubungan Modal Sosial Dengan Kesejahteraan Ekonomi 

Keluarga di Daerah Pedesaan Jambi. Menjelaskan bahwa modal sosial berupa 

asosiasi lokal dan karakter masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. 

Penelitian ini menggunakan variabel kesejahteraan ekonomi keluarga 

(kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif) dan variabel modal sosial 

(asosiasi lokal dan karakter masyarakat). Analisis data menggunakan Structural 

Equation Modelling (SEM) melalui program LISREL. 

Pada penelitian Rini Hartati (2012) dengan judul penelitian Dilema 

Keberadaan Sektor Informal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membahas peran sektor informal dalam 

mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat serta dilema yang dihadapi sektor 

informal. Hasilnya adalah sektor informal tidak bisa dilepaskan dari urbanisasi di 

mana pada sektor informal terdapat beberapa peran pada bidang ketenagakerjaan 

yaitu sektor ini berhasil menyerap angka pengangguran di perkotaan yang tidak 

bisa di serap oleh sektor formal. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Permasalahan kemiskinan di Jawa Timur berbeda dengan kemiskinan di 

provinsi atau daerah lain dimana kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur diikuti 

dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan mengurangi kemiskinan di 

provinsi maupun di suatu negara. Houghton dan Khandker (2012) menjelaskan 
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bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu meliputi karakteristik 

wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga serta karakteristik 

individu.  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Houghton dan Khandker (2012) 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis menjelaskan suatu hubungan yang logis antara dua atau lebih 

variabel dalam bentuk pernyataan, dan selanjutnya akan diuji sehingga akan 

diperoleh solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hipotesis yang 

digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Diduga karakteristik wilayah berpengaruh terhadap kemiskinan 

2. Diduga karakteristik masyarakat berpengaruh terhadap kemiskinan 

3. Diduga karakteristik rumah tangga berpengaruh terhadap kemiskinan 

4. Diduga karakteristik individu berpengaruh terhadap kemiskinan 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2005) dalam Cholili (2014) Variabel diartikan sebagai 

atribut seseorang, atau subyek yang memliki variasi antara satu orang dengan 

orang yang lain atau satu objek dengan obyek yang lain. Terdapat lima jenis 

variabel, yaitu: variabel independent (pengaruh, stimulus, bebas, prediktor), 

variabel dependent (dipengaruhi, output, terikat, kriteria, konsekuen), variabel 

moderator, variabel intervening (antar) serta variabel kontrol. 

3.1.1 Variabel Penelitian  

Pada penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dengan 

empat variabel independent (bebas). Pada variabel dependen yang digunakan 

adalah tingkat kemiskinan, sedangkan tiga variabel independen yang digunakan 

antara lain lahan beririgasi, penduduk urban, jumlah anggota rumah tangga serta 

pendidikan. 

3.1.2 Definisi Operasional 

1. Kemiskinan (Y) 

Kemiskinan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan besarnya 

jumlah penduduk miskin absolut menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) di 

Jawa Timur pada tahun 2013. Menurut BPS jumlah penduduk miskin merupakan 

jumlah keseluruhan populasi dengan pengeluaran per kapita berada di bawah 

ambang batas tertentu yang dinyatakan dengan garis kemiskinan. Sedangkan 

garis kemiskinan merupakan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan 

dalam memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi baik pangan 

maupun non pangan yang dibutuhkan oleh seseorang individu untuk hidup layak 

(BPS, 2007). Pada   penelitian   ini  kemiskinan  diukur  dengan  banyaknya  jumlah 
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penduduk miskin menurut kriteria BPS. BPS menggunakan pendekatan 

pengeluaran atau konsumsi berdasarkan pada kemampuan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya. Satuan yang dipakai dari variabel kemiskinan 

adalah dalam persentase penduduk miskin kabupaten/kota Jawa Timur tahun 

2013. 

2. Karakteristik Wilayah (X1) 

Karakteristik wilayah menjelaskan kemiskinan termasuk tinggi di daerah-

daerah dengan sifat ketersolasian geografis, sumber daya rendah, curah hujan 

rendah dan iklim yang tidak bersahabat. Pada penelitian ini karakteristik wilayah 

dilihat dari persentase luas lahan irigasi. 

3. Karakteristik Masyarakat (X2) 

Pentingnya jaringan serta institusi sosial serta modal sosial dalam 

masyarakat berguna untuk menghapus rintangan sosial serta usaha untuk 

mengurangi kemiskinan. Pada penelitian ini karakteristik masyarakat dilihat dari 

tingkat urbanisasi yaitu persentase penduduk yang tinggal di kota. 

4. Karakteristik Rumah Tangga (X3) 

Karakteristik rumah tangga meliputi susunan rumah tangga yaitu jumlah 

anggota rumah tangga sering berbeda sama sekali antara rumah tangga miskin 

dan rumah tangga tidak miskin (Houghton dan Khandker, 2012). Pada penelitian 

ini karakteristik rumah tangga yang dilihat dari jumlah anggota rumah tangga. 

5. Karakteristik Individu (X4) 

Karakteristik individu mencakup struktur usia, pendidikan, gender kepala 

rumah tangga serta jangkauan partisipasi dalam tenaga kerja. Pada penelitian ini 

karakteristik individu dilihat dari tingkat pendidikan yang diukur  dari persentase 

angka melek huruf. 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun 

dan dipublikasikan oleh institusi tertentu. Data yang digunakan pada penelitian ini 

diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013.   

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan melalui studi 

pustaka dan dokumentasi. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka 

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui pendalaman literatur-

literatur yang berkaitan dengan objek studi. Sedangkan pada teknik dokumentasi 

dilakukan dengan cara menelusuri dan mendokumentasikan data-data serta 

informasi yang berkaitan dengan objek studi. 

3.4 Metode Analisis 

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kerat lintang (cross-section 

data)  sebagai alat pengolahan data serta menggunakan program Eviews 6. Data 

cross section merupakan data yang hanya menyatakan pada waktu tertentu. 

Penggunaan program Eviews 6 maka akan didapatkan nilai koefisien parameter 

masing-masing variabel, nilai R-square, uji signifikansi baik uji t yaitu uji masing-

masing variabel maupun uji f yaitu uji secara keseluruhan. Eviews juga dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pelanggaran asumsi, baik 

heteroskedastisitas, autokolerasi dan multikolinieritas. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi berganda (Multiple Regression). Tujuan dari penggunaan analisis ini 

adalah menguji hipotesis karakteristik dependensi dan jika dibanding dengan 

metode statistik lainnya, regresi linier berganda sangat jamak dipergunakan dalam 

penelitian sosial khususnya ekonomi. Analisis regresi berganda ini digunakan 

untuk mengetahui atau melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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Variabel bebas meliputi persentase Luas Lahan Irigasi, persentase Penduduk 

Urban, Jumlah Anggota Rumah Tangga dan persentase angka melek huruf, 

sedangkan variabel terikatnya adalah persentase penduduk miskin. Pada variabel 

terikat Y (variabel dependent) tergantung pada variabel bebas X (variabel 

independent). Garis regresi adalah garis yang menghubungkan rata-rata distribusi 

variabel Y dengan seluruh kemungkinan nilai variabel X. Variabel bebas X 

merupakan variabel yang nilainya dapat ditentukan serta ditulis pada ruas kanan 

persamaan sedangkan variabel terikat Y merupakan suatu variabel sebagai akibat 

dari peubah variabel X. 

Pada penelitian ini untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan linear antara 

variabel X dengan variabel Y dapat diukur koefisien korelasinya (coefficient 

correlation) atau r. Sedangkan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau 

pengaruh dari X terhadap Y maka dapat dilihat pada koefisien determinasinya 

(coeffisien of determination) atau R2.  

Bentuk persamaan regresi linier berganda, antara lain: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + εi 

Bentuk persamaan diatas dianggap fungsi model adalah persamaan linier dimana 

hubungannya bersifat linier atau garis lurus. 

Keterangan: 

Yi = Kemiskinan 

X1 = Karakteristik Wilayah 

X2 = Karakteristik Masyarakat 

X3 = Karakteristik Rumah Tangga 

X4 = Karakteristik Individu 

β0 = Intersept 

 β1, β2, β3, β4 adalah koefisien regresi (penduga) model persamaan dan εi 

merupakan besaran yang membuat nilai Y menyimpang dari garis regresinya. 
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Pada penelitian ini terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi model regresi 

linier berganda, sebagai berikut : 

3.4.1 Asumsi Normalitas 

Pengujian pada asumsi ini dilakukan untuk melihat apakah model yang 

diregresikan mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Imam (2002) dalam 

Wijayanto (2010) model regresi yang baik dimana model regresi yang mempunyai 

distribusi normal atau mendekati normal. Jika pada asumsi ini tidak dipenuhi maka 

pengujian dengan menggunakan uji t menjadi tidak sah. Uji normalitas ini 

dilakukan dengan Jarque Bera Test atau melihat melalui plot dari sisaan. Hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho = Residual berdistribusi normal 

H1 = Residual tidak berdistribusi normal 

 Penolakan Ho dilakukan dengan cara membandingkan nilai pada Jarque 

Bera dengan taraf nyata K sebesar 0,05 atau 5% dimana jika terdapat lebih besar 

maka artinya Ho tidak ditolak maka residual berdistribusi normal. 

3.4.2 Asumsi Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan hubungan antara variabel bebas, yaitu kondisi 

yang menunjukkan terdapatnya korelasi yang kuat antara variabel bebas X1=f (X2) 

atau X2=f (X3) atau sebaliknya. Dalam menentukan terdapat atau tidaknya 

multikolinieritas dapat ditentukan melalui matrik korelasi atau meregresikan antar 

variabel bebas (variabel X) dalam bentuk persamaan. Pada penelitian ini alat yang 

digunakan dalam mendeteksi multikolinieritas adalah dengan menggunakan hasil 

output eviews indikator sebagai berikut: 

1. Nilai R-square adjested (R2) sangat tinggi. 

2. Uji variabel secara keseluruhan (Uji F) signifikan. 

3. Uji variabel secara parsial (Uji t) ada yang tidak signifikan. 
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Ketika adanya multikolinieritas ini maka akan menyebabkan standar error 

koefisien regresi yang diduga akan besar. Akibatnya nilai pada uji t akan menjadi 

rendah, sehingga variabel yang seharusnya signifikan dapat menjadi tidak 

signifikan. Dampak lainnya adalah tidak hanya variabel yang tidak signifiakn tapi 

juga tanda koefisien yang salah yang menyebabkan akan bertentangan dengan 

teori yang melandasinya. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

mengeluarkan variabel bebas yang diperkirakan mempunyai korelasi yang tinggi 

dengan variabel yang lain, tetapi perlu dipertimbangkan mengenai landasan teori 

sebelum mengeluarkan variabel yang mempengaruhi korelasi tersebut. 

3.4.3 Asumsi Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan variasi error peramalan (et) tidak sama 

untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas akan muncul dalam bentuk et yang 

nilainya semakin besar jika nilai variabel bebas makin besar atau kecil. Persamaan 

regresi dapat dikatakan baik jika tidak terdapat variasi error yang berpola atau 

variasi error konstan. Untuk menguji terdapat atau tidaknya heteroskedastisitas 

maka menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

Ho = Homoskedastisitas 

H1 = Heteroskedastisitas 

Untuk membuktikan terdapat atau tidaknya autokorelasi pada model 

persamaan regresi linier pada makalah ini digunakan Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM Test yang telah terdapat dalam program Eviews. Akibat adanya 

heteroskedastisitas maka akan menyebabkan nilai koefisien tidak berbias, tetapi 

pada varian estimasi regresi tidak akan minimal lagi. Hal tersebut menyebabkan 

pengujian F dan t cenderung tidak signifikant dan berarti akan terjadi kesalahan 

pada pengambilan keputusan. Dalam membuktikan terdapat atau tidaknya 

heteroskedastisitas maka; 

jika α < probabilitas, maka tolak Ho; pada tingkat kepercayaan 95% (α 5%) 
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jika α > probabilitas, maka terima Ho;pada tingkat kepercayaan 95% (α 5%) 

3.5 Uji Statistik 

a. Uji R-Squared (R2) 

Pada uji ini bertujuan untuk mengetahui berapa persen variabel bebas (X) 

dapat mempengaruhi variabel terikat (Y). Nilai koefisien determinasi adalah nilai 

antara nol dan satu. Ketika nilai R2 kecil maka berarti kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, sedangkan ketika nilai 

mendekati nilai satu maka variabel bebas memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat (Imam, 2005) dalam prasetyo 

(2010). 

b. Uji F 

Pada uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan empat variabel 

bebas dengan satu variabel terikat. Jika nilai F hitung > F tabel maka Ho ditolak 

dan menerima H1. Dimana artinya adalah terdapat pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat dan sebaliknya, jika F hitung < F 

tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak. 

c. Uji t 

Pada uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Metode yang digunakan pada uji ini sama dengan uji F. 

Ketika t hitung lebih besar dari alpha maka satu variabel tersebut akan 

berpengaruh signifikan. 

 

 

 

 



30 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Geografis 

 Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi 

Jawa Timur terletak 111,00 sampai 114,40 Bujur Timur dan 7,120 sampai 8,480 

Lintang Selatan. Jawa Timur memiliki batas daerah meliputi sebelah utara 

berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau lebih tepatnya berbatasan dengan 

Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah timur Jawa Timur berbatasan dengan pulau 

Bali, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Semudera Indonesia. Pada 

bagian barat Jawa Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah 

Provinsi Jawa Timur secara umum dapat dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu Jawa 

Timur daratan serta Pulau Madura. Luas seluruh wiilayah Jawa Timur mencapai 

48.258 km2 terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota yang meliputi 29 Kabupaten 

dengan 9 Kota.  

4.2 Deskripsi Data 

4.2.1 Kemiskinan di Jawa Timur 

 Kemiskinan adalah masalah yang menyangkut pada banyak aspek karena 

kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketersolaisian wilayah, pendapatan 

rendah, pendidikan rendah, kesehatan rendah dan lain-lain. Banyak faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Dari data berikut ini, menjelaskan bahwa 

tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2013 sangat bervariasi. Tingkat 

kemiskinan tertinggi di tempati oleh Kabupaten Sampang dengan jumlah 

penduduk  miskin  sebesar  247.170  atau  persentase  penduduk  miskin  sebesar 
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26.97%. Sedangkan posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin sebesar 

224.550 atau sebesar 21.31% dengan penduduk miskin adalah Kabupaten 

Sumenep.  

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin 

Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  

Kabupaten/Kota Jawa Timur 

2013 

No. Kode Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk 

Miskin 
Persentase Penduduk 

Miskin 

1 3501 Kab. Pacitan  91.35 16.66 

2 3502 Kab. Ponorogo 102.59 11.87 

3 3503 Kab. Trenggalek 92.42 13.50 

4 3504 Kab. Tulunganggung 91.29 9.03 

5 3505 Kab. Blitar 119.79 10.53 

6 3506 Kab. Kediri 201.87 13.17 

7 3507 Kab. Malang 287.40 11.44 

8 3508 Kab. Lumajang 123.90 12.09 

9 3509 Kab. Jember 277.39 11.63 

10 3510 Kab. Banyuwangi 151.60 9.57 

11 3511 Kab. Bondowoso 114.80 15.23 

12 3512 Kab. Situbondo 89.98 13.59 

13 3513 Kab. Probolinggo 237.76 21.12 

14 3514 Kab. Pasuruan 175.01 11.22 

15 3515 Kab. Sidoarjo 137.62 6.69 

16 3516 Kab. Mojokerto 116.08 10.94 

17 3517 Kab. Jombang 136.98 11.12 

18 3518 Kab. Nganjuk 140.18 13.55 

19 3519 Kab. Madiun 83.36 12.40 

20 3520 Kab. Magetan 76.02 12.14 

21 3521 Kab. Ngawi 126.97 15.38 

22 3522 Kab. Bojonegoro 196.04 15.95 

23 3523 Kab. Tuban 196.09 17.16 

24 3524 Kab. Lamongan  191.25 16.12 

25 3525 Kab. Gresik 170.91 13.89 

26 3526 Kab. Bangkalan 217.42 23.14 

27 3527 Kab. Sampang 247.17 26.97 

28 3528 Kab. Pamekasan 153.10 18.45 

29 3529 Kab. Sumenep 224.55 21.13 
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Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  

Kabupaten/Kota Jawa Timur 

2013 

No. Kode Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk 

Miskin 
Persentase Penduduk 

Miskin 

30 3571 Kota Kediri 22.71 8.20 

31 3572 Kota Blitar 10.05 7.39 

32 3573 Kota Malang 40.86 4.85 

33 3574 Kota Probolinggo 38.96 17.35 

34 3575 Kota Pasuruan 14.57 7.75 

35 3576 Kota Mojokerto 8.22 6.63 

36 3577 Kota Madiun 8.71 5.00 

37 3578 Kota Surubaya 168.69 5.97 

38 3579 Kota Batu 9.34 4.75 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, 2015 

4.2.2 Karakteristik Wilayah 

 Hubungan karakteristik wilayah dengan tingkat kemiskinan pada setiap 

wilayah akan berbeda-beda. Menurut Houghton dan Khandker (2012) secara 

umum kemiskinan akan tinggi berada di daerah atau wilayah yang memiliki sifat 

terisolasi secara geografis, basis sumber daya yang rendah, curah hujan yang 

rendah serta keadaan iklim yang tidak ramah atau tidak mendukung. Menurut 

Janah (2015) kemiskinan di negara berkembang umumnya berada di masyarakat 

perdesaan dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. 

 Dalam pertanian air irigasi adalah sumber vital dalam aktivitas produksi, 

dimana irigasi bagi tanaman berfungsi sebagai penyedia air yang cukup serta 

stabil untuk menjamin produksi padi tersebut. Sedangkan ketersediaan air irigasi 

untuk tanaman padi benyak dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya kondisi 

tanah, jenis tanaman, topografi maupun iklim. Di Jawa Timur terdapat beberapa 

kabupaten/kota yang seleruh luas lahannya terdapat lahan irigasi meliputi 

kabupaten Bondowoso, kota Blitar, kota Malang, kota Probolinggo, kota Malang 

dan kabupaten Batu. 
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Tabel 4.2 Data Persentase Luas Lahan Sawah Beririgasi Kabupaten/Kota 

Jawa Timur Tahun 2013 

Persentase Luas Lahan Sawah Beririgasi 

2013 

(Hektar) 

No Kabupaten/Kota 

Luas Lahan Sawah (Ha) 

Jumlah 
Persentase 

Lahan irigasi 
Jumlah 
Sawah 
Irigasi  

Jumlah 
Sawah Non 
Irigasi 

1 Kab. Pacitan  7322 5461 12783 57,28 

2 Kab. Ponorogo 32888 1750 34638 94,95 

3 Kab. Trenggalek 10846 1405 12251 88,53 

4 Kab. Tulunganggung 24421 2678 27099 90,12 

5 Kab. Blitar 27633 4072 31705 87,16 

6 Kab. Kediri 45926 1860 47786 96,11 

7 Kab. Malang 45284 4190 49474 91,53 

8 Kab. Lumajang 35482 333 35815 99,07 

9 Kab. Jember 84519 484 85003 99,43 

10 Kab. Banyuwangi 65509 645 66154 99,03 

11 Kab. Bondowoso 34080   34080 100,00 

12 Kab. Situbondo 31270 2603 33873 92,32 

13 Kab. Probolinggo 35338 1964 37302 94,73 

14 Kab. Pasuruan 37516 2924 40440 92,77 

15 Kab. Sidoarjo 22657 53 22710 99,77 

16 Kab. Mojokerto 30828 5843 36671 84,07 

17 Kab. Jombang 42351 6338 48689 86,98 

18 Kab. Nganjuk 40444 2582 43026 94,00 

19 Kab. Madiun 30959 2152 33111 93,50 

20 Kab. Magetan 27184 1112 28296 96,07 

21 Kab. Ngawi 45925 4556 50481 90,97 

22 Kab. Bojonegoro 37545 41392 78937 47,56 

23 Kab. Tuban 30090 26285 56375 53,37 

24 Kab. Lamongan  52420 36050 88470 59,25 

25 Kab. Gresik 8381 29730 38111 21,99 

26 Kab. Bangkalan 8104 21356 29460 27,51 

27 Kab. Sampang 5012 15575 20587 24,35 

28 Kab. Pamekasan 7346 9812 17158 42,81 

29 Kab. Sumenep 9406 16289 25695 36,61 

30 Kota Kediri 1934 22 1956 98,88 

31 Kota Blitar 1120   1120 100,00 

32 Kota Malang 1231   1231 100,00 

33 Kota Probolinggo 1832   1832 100,00 
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Persentase Luas Lahan Sawah Beririgasi 

2013 

(Hektar) 

No Kabupaten/Kota 

Luas Lahan Sawah (Ha) 

Jumlah 
Persentase 

Lahan irigasi 
Jumlah 
Sawah 
Irigasi  

Jumlah 
Sawah Non 
Irigasi 

34 Kota Pasuruan 1151   1151 100,00 

35 Kota Mojokerto 572 42 614 93,16 

36 Kota Madiun 1061   1061 100,00 

37 Kota Surubaya 239 1399 1638 14,59 

38 Kota Batu 2481   2481 100,00 

  Jumlah 928307 250957 1179264 78,72 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, 2015 

4.2.3 Karakteristik Masyarakat 

 Menurut Houghton dan Khandker (2012) hubungan karakteristik masyarakat 

dengan kemiskinan ditekankan pada pentingnya jaringan serta institusi sosial serta 

modal sosial. Modal sosial mencakup tingkat kepercayaan bersama dalam 

masyarakat. Selain menghapus ringtangan sosial, modal sosial juga merupakan 

usaha efektif untuk mengurangi kemiskinan. Karakteristik masyarakat pada 

penduduk urban dengan penduduk rural sangat berbeda. Penduduk rural ditandai 

dengan ikatan perasaan batin yang kuat antar warga, saling menghormati, 

mempunyai hak serta tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan serta 

kebahagiaan bersama dalam masyarakat. Pola interaksi penduduk rural adalah 

kebersamaan, sedangkan penduduk urban memiliki pola interaksi adalah 

individual. Lemahnya interaksi sosial pada penduduk urban menggambarkan 

modal sosial yang ada. Dari data di bawah dapat diketahui bahwa persentase 

terbanyak penduduk urban adalah Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota 

Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. 
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Tabel 4.3 Data Persentase Penduduk Urban Kabupaten/Kota Jawa Timur 

Tahun 2013 

Penduduk Urban  dan Penduduk Rural 

2013 

No. Kabupaten/Kota Urban Rural Jumlah Persentase Urban 

1 Kab. Pacitan  80148 467769 547917 14,63 

2 Kab. Ponorogo 238294 625596 863890 27,58 

3 Kab. Trenggalek 195812 487979 683791 28,64 

4 Kab. Tulunganggung 462352 547059 1009411 45,80 

5 Kab. Blitar 430153 706548 1136701 37,84 

6 Kab. Kediri 694664 835840 1530504 45,39 

7 Kab. Malang 1195830 1312868 2508698 47,67 

8 Kab. Lumajang 286249 737569 1023818 27,96 

9 Kab. Jember 1039365 1342035 2381400 43,65 

10 Kab. Banyuwangi 839787 742799 1582586 53,06 

11 Kab. Bondowoso 243609 509182 752791 32,36 

12 Kab. Situbondo 292806 367896 660702 44,32 

13 Kab. Probolinggo 379291 743913 1123204 33,77 

14 Kab. Pasuruan 681085 875626 1556711 43,75 

15 Kab. Sidoarjo 1870147 178839 2048986 91,27 

16 Kab. Mojokerto 511038 546770 1057808 48,31 

17 Kab. Jombang 763946 466935 1230881 62,06 

18 Kab. Nganjuk 371970 661627 1033597 35,99 

19 Kab. Madiun 196274 475609 671883 29,21 

20 Kab. Magetan 242188 383515 625703 38,71 

21 Kab. Ngawi 149706 674881 824587 18,16 

22 Kab. Bojonegoro 230484 997220 1227704 18,77 

23 Kab. Tuban 272190 869307 1141497 23,85 

24 Kab. Lamongan  246158 940224 1186382 20,75 

25 Kab. Gresik 733842 493259 1227101 59,80 

26 Kab. Bangkalan 222158 715339 937497 23,70 

27 Kab. Sampang 118008 795491 913499 12,92 

28 Kab. Pamekasan 192899 634508 827407 23,31 

29 Kab. Sumenep 172639 888572 1061211 16,27 

30 Kota Kediri 276619   276619 100,00 

31 Kota Blitar 135702   135702 100,00 

32 Kota Malang 840803   840803 100,00 

33 Kota Probolinggo 203143 20738 223881 90,74 

34 Kota Pasuruan 192285   192285 100,00 

35 Kota Mojokerto 123806   123806 100,00 

36 Kota Madiun 174114 84281 258395 67,38 
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Penduduk Urban  dan Penduduk Rural 

2013 

No. Kabupaten/Kota Urban Rural Jumlah Persentase Urban 

37 Kota Surubaya 2821929   2821929 100,00 

38 Kota Batu 176344 19845 196189 89,88 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, 2015 

4.2.4 Karakteristik Rumah Tangga 

 Menurut Houghton dan Khandker (2012) ukuran dan struktur rumah tangga 

merupakan hal yang penting dikarenakan indikator tersebut menunjukkan 

hubungan antara kemiskinan dengan susunan rumah tangga. Ukuran atau jumlah 

anggota rumah tangga yang besar dalam rumah tangga miskin ditemukan terdapat 

banyak anggota rumah tangga yang kurang produktif. Dari data di bawah ini dapat 

di lihat bahwa jumlah anggota rumah tangga di Probolinggo menduduki posisi 

pertama terbanyak yaitu sebesar 9 anggota rumah tangga dalam sebuah keluarga 

atau rumah tangga. 

Tabel 4.4 Data Jumlah Anggota Rumah Tangga Kabupaten/Kota Jawa Timur 

Tahun 2013 

No. Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Penduduk 
Jumlah Rumah 

Tangga 
Jumlah Anggota 

Keluarga 

1 Kab. Pacitan  547917 154913 4 

2 Kab. Ponorogo 863890 245373 4 

3 Kab. Trenggalek 683791 197572 3 

4 Kab. Tulunganggung 1009411 288572 3 

5 Kab. Blitar 1136701 329412 3 

6 Kab. Kediri 1530504 417383 4 

7 Kab. Malang 2508698 693060 4 

8 Kab. Lumajang 1023818 287124 4 

9 Kab. Jember 1291400 689153 2 

10 Kab. Banyuwangi 1546586 478155 3 

11 Kab. Bondowoso 752791 251097 3 

12 Kab. Situbondo 660702 214909 3 

13 Kab. Probolinggo 1123204 322315 3 

14 Kab. Pasuruan 1556711 432155 4 

15 Kab. Sidoarjo 2048986 563068 4 

16 Kab. Mojokerto 1057745 288540 4 
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No. Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Penduduk 
Jumlah Rumah 

Tangga 
Jumlah Anggota 

Keluarga 

17 Kab. Jombang 1230881 330658 4 

18 Kab. Nganjuk 1033597 289643 4 

19 Kab. Madiun 671883 200364 3 

20 Kab. Magetan 625703 175312 4 

21 Kab. Ngawi 824587 251337 3 

22 Kab. Bojonegoro 1227704 341640 4 

23 Kab. Tuban 1141497 313132 4 

24 Kab. Lamongan  1186382 304870 4 

25 Kab. Gresik 1227101 318766 4 

26 Kab. Bangkalan 937497 225559 4 

27 Kab. Sampang 913499 231364 4 

28 Kab. Pamekasan 827407 219028 4 

29 Kab. Sumenep 1061211 324207 3 

30 Kota Kediri 276619 73155 4 

31 Kota Blitar 135702 36840 4 

32 Kota Malang 840803 228774 4 

33 Kota Probolinggo 536188 58614 9 

34 Kota Pasuruan 192285 48848 4 

35 Kota Mojokerto 123806 33106 4 

36 Kota Madiun 174114 49167 4 

37 Kota Surubaya 2821929 779611 4 

38 Kota Batu 196189 52655 4 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, 2015 

4.2.5 Karakteristik Individu 

 Karakteristik individu sebagai penentu kemiskinan dapat dilihat pada tingkat 

pendidikan yang telah dicapai oleh individu tersebut. Kemampuan akan baca tulis 

dan pendidikan sekolah merupakan indikator penting terhadap kualitas hidup serta 

hak mereka sebagai penentu kemampuan orang miskin untuk mengambil manfaat 

kesempatan demi mendapatkan pendapatan. Dari data di bawah ini, menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan antar wilayah berbeda dan sangat bervariasi. Daerah 

dengan tingkat pendidikan tertinggi terdapat di Kota Surabaya yaitu dengan 

persentase angka melek huruf sebesar 98.40% dan posisi kedua di tempati oleh 

Kota Malang sebesar 98.38%. 
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Tabel 4.5 Data Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Jawa Timur 

Tahun 2013 

Angka Melek Huruf Jawa Timur  

2013 

No. Kabupaten/Kota Persentase 

1 Kab. Pacitan  91.67 

2 Kab. Ponorogo 89.37 

3 Kab. Trenggalek 93.07 

4 Kab. Tulunganggung 94.92 

5 Kab. Blitar 92.12 

6 Kab. Kediri 92.97 

7 Kab. Malang 91.22 

8 Kab. Lumajang 86.63 

9 Kab. Jember 83.79 

10 Kab. Banyuwangi 88.44 

11 Kab. Bondowoso 81.22 

12 Kab. Situbondo 78.62 

13 Kab. Probolinggo 80.95 

14 Kab. Pasuruan 91.71 

15 Kab. Sidoarjo 97.91 

16 Kab. Mojokerto 94.47 

17 Kab. Jombang 94.45 

18 Kab. Nganjuk 91.16 

19 Kab. Madiun 90.04 

20 Kab. Magetan 91.42 

21 Kab. Ngawi 85.99 

22 Kab. Bojonegoro 85.13 

23 Kab. Tuban 86.00 

24 Kab. Lamongan  89.09 

25 Kab. Gresik 96.83 

26 Kab. Bangkalan 82.93 

27 Kab. Sampang 69.47 

28 Kab. Pamekasan 84.48 

29 Kab. Sumenep 78.75 

30 Kota Kediri 97.86 

31 Kota Blitar 97.48 

32 Kota Malang 98.38 

33 Kota Probolinggo 92.66 

34 Kota Pasuruan 97.12 

35 Kota Mojokerto 97.58 

36 Kota Madiun 98.15 

37 Kota Surubaya 98.40 
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Angka Melek Huruf Jawa Timur  

2013 

No. Kabupaten/Kota Persentase 

38 Kota Batu 93.37 

 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, 2015 

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

 Pada uji pertama yang dilakuakn dari analisis regresi ini adalah uji 

normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model yang 

diregresikan berdistribusi normal atau sebaliknya. Hipotesis yang dipakai pada uji 

ini adalah : 

H0 : Variabel yang digunakan berdistribusi normal 

H1 : Variabel yang digunakan tidak berdistribusi normal 

 Pada analisis ini yang diharapkan adalah menerima H0 dengan menolak H1 

maka variabel yang digunakan berdistribusi normal. H0 dapat diterima jika nilai 

signifikansi dari residual adalah lebih besar dibanding 𝛼 = 5% atau sebesar 0.05. 

Gambar  4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas 
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Series: Residuals
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Mean      -4.74e-15
Median  -0.010528
Maximum  5.195793
Minimum -3.165638
Std. Dev.   1.770060
Skewness   0.379404
Kurtosis   3.580055

Jarque-Bera  1.444403
Probability  0.485682

 
Sumber : Olah data eviews, 2015  
 
 Dari hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa variabel karakteristik 

wilayah (x1), karakteristik masyarakat (x2), karakteristik rumah tangga (x3) dan 

karakteristik individu (x4) berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat melalui 
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Prob. > 𝛼  atau 0.05 yaitu 0.485682 > 0.05 sehingga menerima H0 dan menolak 

hipotesis H1. 

4.3.2 Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas adalah kondisi di mana terdapat korelasi yang tinggi antar 

masing-masing variabel bebas (independen) dalam model regresi. Sehingga uji 

multikolinieritas ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi tersebut 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Hipotesis yang 

digunakan pada asumsi ini adalah : 

H0 : Terdapat multikolinieritas pada variabel bebas 

H1 : Tidak terdapat multikolinieritas pada variabel bebas 

 Pada uji multikolinieritas ini diharapkan adalah menerima H1 yaitu tidak 

terdapatnya multikolinieritas pada variabel bebas. Hipotesis H1 dapat diterima jika 

nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau kurang dari 0.80. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas 

 X1 X2 X3 X4 

X1  1.000000  0.330173 -0.010179  0.340658 

X2  0.330173  1.000000  0.342815  0.708591 

X3 -0.010179  0.342815  1.000000  0.250524 

X4  0.340658  0.708591  0.250524  1.000000 

Sumber : Olah data eviews, 2015 

 Dari hasil uji non multikolinieritas di atas, dapat diketahui bahwa variabel 

karakteristik wilayah (X1), karakteristik masyarakat (X2), karakteristik rumah 

tangga (X3) dan karakteristik individu (X4) terdapat nilai korelasi kurang dari 0.80 

di mana hipotesis yang diterima adalah H1 yaitu tidak terdapat multikolinieritas 

pada variabel bebas dan asumsi non multikolinieritas dapat terpenuhi pada model 

ini. 
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4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji ini digunakan untuk melihat apakah ada atau tidak adanya gangguan 

yang muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama 

sehingga menyebabkan penaksir OLS tidak efisien dengan baik dalam sampel 

kecil maupun besar. Pada pengujian ini penulis menggunakan metode white. 

Hipotesis yang digunakan pada uji ini adalah : 

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel bebas 

H1 : Terdapat heteroskedastisitas pada variabel bebas 

 Pada uji heteroskedastisitas ini diharapkan adalah menerima H0 yaitu tidak 

terdapat heteroskedastisitas dengan menolak H1. H0 dapat diterima jika nilai H0 

pada nilai signifikansi lebih besar dari 𝛼 = 0.05. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

Sumber : Olah data eviews, 2015 

 Dari hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari Obs*R-squared adalah sebesar 0.4992 di mana nilai ini lebih besar 

dari 𝛼 = 0.05. Sehingga pada uji ini menerima hipotesis H0 yaitu tidak terdapatnya 

heteroskedastisitas pada variabel bebas. Maka model regresi pada model ini lolos 

dalam uji heteroskedastisitas. 

4.4 Uji Statistik 

4.4.1 Uji R-Squared (R2) 

 Pada uji R2 koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabel bebas (X) yaitu karakteristik wilayah (X1), karakteristik masyarakat 

(X2), karakteristik rumah tangga (X3) dan karakteristik individu (X4) dapat 

menjelaskan variabel terikat yaitu kemiskinan (Y). Dari hasil pengolahan data 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.889755     Prob. F(4,56) 0.5792 

Obs*R-squared 13.35013     Prob. Chi-Square(4) 0.4992 
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dengan menggunakan eviews dapat diketahui nilai dari R2 = 0.883053 hal ini 

menandakan bahwa variasi dari perubahan kemiskinan (Y) dapat atau mampu 

dijelaskan secara serentak oleh variabel bebas (X) yaitu karakteristik wilayah (X1), 

karakteristik masyarakat (X2), karakteristik rumah tangga (X3) dan karakteristik 

individu (X4) sebesar 88%. Sedangkan sisanya sebesar 12% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

4.4.2 Uji F-Statistik (Simultan) 

 Pada uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel bebas (X) secara 

bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat (Y). Hipotesis yang 

digunakan pada uji F ini adalah : 

H0 : Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara simultan 

H1 : Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan 

 Pada uji f statistik ini diharapkan adalah menerima H1 dengan menolak H0. 

H1 dapat diterima jika nilai f-hitung > f-tabel atau dengan melihat nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 𝛼 = 5% atau 0.05. 

Tabel 4.8 Hasil Uji F-Statistik (Simultan) 

Variabel Bebas Variabel Terikat F-Hitung Signifikansi 

Karakteristik wilayah (x1) 

Karakteristik masyarakat 

(x2) 

Karakteristik rumah 

tangga (x3) 

Karakteristik individu (x4) 

Kemiskinan (Y) 62.29485 0.000000 

Sumber : Olah data eviews, 2015 

 Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas adalah sebesar 0.000000, atau 0.000000 < 0.05, dan nilai f-hitung > 

nilai f-tabel yaitu 62.29485 > 2.66. Maka hasilnya adalah H0 diterima dan H1 
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ditolak. Hasil dari uji f ini adalah seluruh variabel bebas (X) mempengaruhi veriabel 

terikat (Y) secara simultan atau bersama-sama. 

4.4.3 Uji t-Statistik (Parsial) 

 Kegunaan dari uji t-statistik atau uji parsial adalah untuk mengetahui apakah 

setiap atau masing-masing variabel bebas (X) yaitu karakteristik wilayah (X1), 

karakteristik masyarakat (X2), karakteristik rumah tangga (X3) dan karakteristik 

individu (X4) memberikan pengaruh kepada variabel terikat (Y) yaitu kemiskinan. 

Dalam uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

H1 : Variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

 Pada uji ini, yang diharapkan adalah menerima H1 dan menolak H0. Syarat 

H1 dapat diterima jika nilai t-hitung > t-tabel atau dapat dilihat dengan 

menggunakan nilai signifikansi < 𝛼 = 5% atau 0.05. dengan menggunakan 𝛼 = 5% 

dan nilai df (degree of freedom) n = 38, k = 5 maka (n – k = 33). Sehingga 

didapatkan nilai t-tabel = 1.69236. 

Tabel 4.9 Hasil Uji t-statistik (Parsial) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistik Prob. 

X1 -0.045703 0.012507 -3.654.158 0.0009 

X2 -0.064225 0.015466 -4.152.746 0.0002 

X3 1.649.914 0.328286 5.025.843 0.0000 

X4 -0.433287 0.065587 -6.606.271 0.0000 

Sumber : Olah data evews, 2015 

1. Karakteristik Wilayah (X1) 

Nilai probabilitas pada X1 sebesar 0.0009, dimana nilai 0.0009 < 0.05 dan nilai 

dari t-statistik > t-tabel yaitu 3.654.158 > 1.69236. Dari hasil di atas dapat diketahui 

bahwa dengan demikian hipotesis yang diterima adalah H1 dengan menolak H0. 
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Yang berarti variabel bebas yaitu karakteristik wilayah berpengaruh terhadap 

variabel terikat yaitu kemiskinan. 

2. Karakteristik Masyarakat (X2) 

Nilai probabilitas pada X2 sebesar 0.0002, dimana nilai 0.0002 < 0.05 dan nilai 

dari t-statistik > t-tabel yaitu 4.152.746 > 1.69236. Dari hasil di atas dapat diketahui 

bahwa dengan demikian hipotesis yang diterima adalah H1 dengan menolak H0. 

Yang berarti variabel bebas yaitu karakteristik masyarakat berpengaruh terhadap 

variabel terikat yaitu kemiskinan. 

3. Karakteristik Rumah Tangga (X3) 

Nilai probabilitas pada X3 adalah sebesar 0.0000, dimana nilai 0.0000 < 0.05 dan 

nilai dari t-statistik > t-tabel yaitu 5.025.843 > 1.69236. hari hasil di atas dapat 

diketahui bahwa dengan demikian hipotesis yang diterima adalah H1 dengan 

menolak H0. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu karakteristik 

rumah tangga berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan. 

4. Karakteristik Individu (X4) 

Nilai probabilitas pada X4 adalah sebesar 0.0000, dimana nilai 0.0000 < 0.05 dan 

nilai dari t-statistik > t-tabel yaitu 6.606.271 > 1.69236. hari hasil di atas dapat 

diketahui bahwa dengan demikian hipotesis yang diterima adalah H1 dengan 

menolak H0. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu karakteristik 

individu berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan. 

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pada analisis ini yang dilakukan digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

veriabel bebas yaitu karakteristik wilayah (X1), karakteristik masyarakat (X2), 

karakteristik rumah tangga (X3) dan karakteristik individu (X4) terhadap variabel 

terikat yaitu kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013. Dari hasil 

regresi linier berganda didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Data 
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Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/15   Time: 10:41   

Sample: 1 38    

Included observations: 38   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 52.04281 5.408401 9.622587 0.0000 

X1 -0.045703 0.012507 -3.654158 0.0009 

X2 -0.064225 0.015466 -4.152746 0.0002 

X3 1.649914 0.328286 5.025843 0.0000 

X4 -0.433287 0.065587 -6.606271 0.0000 
     
     

R-squared 0.883053     Mean dependent var 12.57895 

Adjusted R-squared 0.868878     S.D. dependent var 5.175992 

S.E. of regression 1.874269     Akaike info criterion 4.216393 

Sum squared resid 115.9251     Schwarz criterion 4.431865 

Log likelihood -75.11147     Hannan-Quinn criter. 4.293057 

F-statistic 62.29485     Durbin-Watson stat 1.953746 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber : Olah data eviews, 2015 

Hasil dari estimasi di atas diperoleh hasil persamaan sebagai berikut : 

Y = 52.04281 – 0.045703*X1 – 0.0649914*X2 + 1.649914*X3 – 0.433287*X4 + εi 

Dari persamaan di atas menggambarkan secara keseluruhan hubungan antar 

variabel bebas dengan variabel terikat. Maka dari persamaan regresi linier 

berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui nilai konstanta karakteristik 

wilayah (X1), karakteristik masyarakat (X2), karakteristik rumah tangga (x3) 

dan karakteristik individu (X4) terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 

2013 adalah sebesar 52.04281. Hal ini menjelaskan bahwa jika nilai pada 

variabel bebas (X) sama dengan nol (0) maka kemiskinan di Jawa Timur 

adalah sebesar 52.04281. Artinya adalah meskipun tanpa adanya pengaruh 

dari karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah 
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tangga maupun karakteristik individu, kemiskinan tetap ada di Jawa Timur, 

nilainya akan sebesar 52.04281. 

2. Pengaruh dari karakteristik wilayah (X1) terhadap kemiskinan (Y) memiliki 

hubungan negatif. Jika karakteristik wilayah baik atau tinggi maka 

kemiskinan akan rendah atau turun. Nilai koefisien X1 sebesar 0.045703, hal 

tersebut menjelaskan bahwa apabila semakin tinggi karakteristik wilayah 

yang dilihat dari luas lahan irigasi yang baik pada suatu daerah maka akan 

menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Apabila luas lahan irigasi 

bertambah satu persen maka kemiskinan akan turun sebesar 0.045703 atau 

turun sebesar 4% dengan asumsi variabel X2, X3 dan X4 dianggap konstan. 

3. Pengaruh dari karakteristik masyarakat (X2) terhadap kemiskinan (Y) 

memiliki hubungan negatif. Jika karakteristik masyarakat baik atau tinggi 

maka kemiskinan akan sedikit atau rendah. Nilai dari koefisien X2 adalah 

sebesar 0.0649914, hal tersebut menjelaskan bahwa jika karakteristik 

masyarakat yang dilihat dari persentase penduduk urban bertambah 

sebanyak satu persen maka kemiskinan akan menurun sebesar 0.0649914 

atau 6% dengan asumsi variabel X1, X3 dan X4 dianggap konstan. 

4. Pengaruh dari karakteristik rumah tangga (X3) terhadap kemiskinan (Y) 

memiliki hubungan positif. Apabila karakteristik rumah tangga yang dilihat 

dari jumlah anggota rumah tangga bertambah maka akan menyebabkan 

kemiskinan juga akan bertambah. Nilai koefisien dari X3 sebesar 1.649914, 

menjelaskan jika jumlah anggota keluarga bertambah satu orang maka akan 

menaikkan kemiskinan sebesar 1.649914, dengan menganggap konstan 

pada variabel X1, X2, dan X4. 

5. Pengaruh dari karakteristik individu (X4) terhadap kemiskinan (Y) memiliki 

hubungan negatif. Jika karakteristik individu yang dilihat dari angka melek 

huruf bertambah maka akan menyebabkan penurunan pada angka 
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kemiskinan. Nilai dari koefisien X4 adalah sebesar 0.433287. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa jika angka melek huruf atau pendidikan bertambah 

sebesar satu persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.433287 

atau 43% dengan menganggap variabel X1, X2, X3 konstan. 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Hubungan Karakteristik Wilayah dengan Kemiskinan 

 Hasil yang didapatkan adalah karakteristik wilayah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2013. Secara umum 

kemiskinan tinggi berada pada daerah-daerah dengan sifat keterkucilan secara 

geografis, sumber daya rendah, curah hujan rendah maupun iklim yang tidak 

mendukung. Peneliti menggunakan variabel persentase luas lahan irigasi guna 

mewaliki karakteristik wilayah di Jawa Timur, dikarenakan penduduk Jawa Timur 

yang sebagian besar adalah petani sangat bergantung pada kondisi wilayahnya. 

Kondisi seperti iklim, topografi maupun kesuburan tanah sangat berpengaruh 

terhadap produktivitas petani. Katidakteraturan iklim atau cuaca yang membuat 

bagitu pentingnya sistem irigasi guna mendukung produktivitas pada sektor 

pertanian. Dengan sistem irigasi yang baik petani dapat meningkatkan 

produktivitas lahan, selain itu irigasi juga dapat meningkatkan intensitas panen 

pertahun.  

 Peningkatan produktivitas pada sektor pertanian juga akan meningkatkan 

pendapatan pada sektor pertanian tersebut. Ketika terjadinya peningkatan 

pendapatan pada petani maka berimbas pada alokasi pendapatan petani tersebut. 

Kebutuhan-kebutuhan pokok yang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, karena 

adanya peningkatan pendapatan petani maka juga akan dapat terpenuhi. Dengan 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut maka petani akan terhindar 

dari kemiskinan. Hal tersebut juga diperkuat dengan penelitian dari Sudaryanto 

dan Rusastra (2006), dimana mereka menjelaskan bahwa keadaan irigasi yang 
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buruk akan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Ketika ketersediaan air 

kurang maka akan menurunkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk 

pertanian. Hal tersebut akan menurunkan tingkat pendapatan dari masyarakat 

perdesaan khususnya petani yang membuat mareka masuk dalam kemiskinan. 

4.6.2 Hubungan Karakteristik Masyarakat dengan Kemiskinan 

 Hasil yang didapatkan adalah karakteristik masyarakat berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Peneliti menggunakan variabel 

persentase penduduk urban guna mewakili karakteristik masyarakat. 

Bertambahnya jumlah penduduk urban maka akan menurunkan tingkat 

kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa budaya kota yang lebih bersifat 

individualis serta lebih mementingkan hubungan ekonomi dibandingkan dengan 

hubungan sosial membuat penduduk migran yang berasal dari desa ke kota 

terdorong untuk lebih bekerja keras, rajin serta ulet dalam bekerja. Serta penduduk 

migran tersebut umumnya memiliki tekad yang kuat dalam mencari pekerjaan 

diperkotaan.  

 Motivasi kerja yang tinggi serta tekad yang kuat hal tersebut merupakan 

budaya kota yang membuat penduduk urban dapat  mengurangi angka  

kemiskinan di perkotaan khususnya. Selain itu kesempatan kerja di perkotaan 

lebih luas dan bervariasi di bandingkan dengan perdesaan yang hanya bertumpu 

pada sektor pertanian. Dengan kesempatan kerja yang luas maka masyarakat 

urban lebih mudah mendapatkan pekerjaan di perkotaan yang akan menaikkan 

pendapatan mereka. Tingkat urban yang tinggi akan menurunkan kemiskinan 

menggambarkan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi di perkotaan yang makin 

bervariasi misalnya sektor informal. 

4.6.3 Hubungan Karakteristik Rumah Tangga dengan Kemiskinan 

 Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik rumah tangga yang diwakili 

dengan variabel jumlah anggota rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kemiskinan. Besarnya jumlah anggota rumah tangga dicerminkan 

dengan banyaknya jumlah anak dalam keluarga tersebut. Semakin banyaknya 

jumlah anak pada suatu keluarga mengindikasikan semakin besar pula beban 

yang ditanggung oleh kepala keluarga, jika pendapatan keluarga tersebut tidak 

sejajar dengan besarnya biaya atau beban maka keluarga tersebut tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya dan masuk dalam kemiskinan.  

 Selain itu rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak akan 

cenderung mengalokasikan pendapatannya hanya cukup untuk pemenuhan 

kebutuhan pokok yaitu sandang dan pangan dari pada digunakan untuk menabung 

maupun investasi. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan rumah tangga dengan 

anggota yang banyak juga akan memiliki biaya atau beban yang lebih besar 

dibanding dengan rumah tangga dengan anggota yang sedikit. 

 Jumlah anggota rumah tangga menentukan mereka untuk mengakses 

pendidikan maupun kesehatan. Semakin besar atau banyak jumlah anggota 

rumah tangga maka semakin sulit pula mereka dalam memperoleh atau 

mengakses pendidikan maupun kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah 

anggota rumah tangga yang lebih sedikit. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Faturochman dan Molo (1994) juga 

menjelaskan bahwa jumlah balita atau anggota keluarga yang sedang mengeyang 

pendidikan dalam sebuah keluarga merupakan beban yang tidak ringan di mana 

biaya yang mencakup sandang, pangan, pendidikan maupun kesehatan jelas 

memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu dalam wilayah dengan 

jumlah proporsi penduduk miskin tinggi maka tingkat partisipasinya relatif rendah. 

4.6.3 Hubungan Karakteristi Individu dengan Kemiskinan 

 Hubungan karakteristik individu yang diwakili dengan variabel pendidikan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel Pendidikan 

yang diukur oleh angka melek huruf menjelaskan bahwa dalam mencapai indikator 
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pendidikan yang telah dicapai oleh suatu daerah di mana membaca merupakan 

dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan maka angka melek huruf 

merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah 

terbuka atas pengetahuan. Angka melek huruf juga digunakan untuk mengukur 

keberhasilan program pemberantasan buta huruf yang khususnya berada di 

perdesaan.  Pendidikan memiliki peranan utama dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan. Dikarenakan pengaruh pendidikan sangat besar yaitu memberikan 

kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan ilmu serta ketrampilan. 

 Pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia sedangkan sumber 

daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal 

dan lain-lain untuk menghasilkan output. Semakin tingginya kualitas sumber daya 

manusia maka akan semakin tinggi pula efisiensi dan produktivitas. Dengan begitu 

maka akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan. Pendapatan yang tinggi 

maka kebutuhan pokok juga akan tercukupi dan terhindar dari kemiskinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Houghton dan Khandker (2012) juga menjelaskan 

bahwa masyarakat Kamboja yang hidup dalam keluarga dengan kepala rumah 

tangga yang tidak berpendidikan memiliki peluang atau kesempatan lebih besar 

untuk berada pada posisi kemiskinan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil serta pembahasan pada bab IV dan rumusan masalah 

yang telah peneliti tetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas yang digunakan peneliti yaitu karakteritik wilayah, 

karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga maupun karakteristik 

individu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 

2. Variabel karakteristik wilayah mempunyai hubungan negatif dan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, bahwa ketika 

adanya perbaikan kualitas wilayah maka akan bisa menurunkan tingkat 

kemiskinan. Penulis menggunakan variabel persentase luas lahan irigasi 

guna mewakili karakteristik wilayah. Luas lahan irigasi berhubungan dengan 

kualitas maupun produktifitas dari sektor pertanian. Apabila luas lahan irigasi 

bertambah maka jumlah produktifitas petani juga akan bertambah hal 

tersebut akan menyebabkan petani dapat memenuhi kebutuhannya 

sehingga terhindar dari kemiskinan. 

3. Variabel karakteristik masyarakat berhubungan negatif dan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin naiknya persentase 

penduduk urban dapat menurunkan angka kemiskinan. Budaya kota yang 

individualis dan ekonomis mendorong penduduk urban untuk lebih bekerja 

keras, rajin serta ulet dalam bekerja. Motivasi kerja yang tinggi serta tekad 

yang kuat hal tersebut merupakan budaya kota yang membuat penduduk 

urban dapat  mengurangi angka  kemiskinan di perkotaan khususnya. 
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4. Variabel karakteristik rumah tangga berhubungan positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan. Bertambahnya jumlah anggota keluarga 

pada sebuah keluarga akan menyembabkan kenaikkan pada kemiskinan. 

Dalam rumah tangga dengan anggota keluarga yang banyak di ana terdapat 

pula anggota yang tidak produktif jika pendapatan yang diterima tidak sejajar 

dengan biaya, maka akan menyebabkan kemiskinan.  

5. Variabel karakteristik individu berhubungan negatif dan berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan. Peneliti menggunakan indikator pendidikan 

guna mewakili variabel karakteristik individu. Artinya, jika pendidikan tinggi 

maka kemiskinan akan rendah. Pendidikan dapat memutus kemiskinan 

dikarenakan dengan pendidikan yang baik maka akan menaikkan 

produktifitas dimana dengan pendidikan kita memperoleh ketrampilan serta 

ilmu yang dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan. Pendapatan 

yang tinggi akan menghindarkan dari kemiskinan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada hasil serta pembahasan, peneliti mempunyai saran 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik rumah tangga dan karakteristik individu memiliki pengaruh yang 

paling tinggi terhadap kemiskinan di Jawa Timur jika dibandingkan dengan 

karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat. Maka kebijakan 

pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan cara memperbaiki 

aksesibilitas program keluarga berencana khususnya bagi keluarga miskin 

atau pengoptimalan program keluarga berencana tersebut.  

2. Pengaruh karakteristik individu dengan indikator pendidikan yang tinggi 

terhadap kemiskinan menunjukkan pentingnya pendidikan dalam 

mengurangi angka kemiskinan tersebut. Maka pemerintah seharusnya 
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menambah sarana dan prasarana pendidikan di daerah perdesaan maupun 

daerah terpinggir. 

3. Pentingnya perbaikan maupun penambahan saluran irigasi guna 

meningkatkan produktivitas petani. Dimana angka kemiskinan terbesar 

berada di perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor 

pertanian. 

4. Meskipun dengan adanya kenaikkan penduduk urban dapat mengurangi 

kemiskinan tapi terdapat beberapa dampak negatif yang tidak bisa 

dilepaskan dari membludaknya penduduk urban. Penduduk urban mayoritas 

terkendala akan kualifiasi pendidikan dan ketrampilan maka mereka hanya 

dapat masuk pada sektor informal seperti loper koran, pedagang kaki lima, 

pembantu rumah tangga atau bahkan menjadi pengangguran, dan 

mengakibatkan banyaknya perkampungan kumuh di perkotaan. Maka 

pemerintah seharusnya menambah pelatihan-pelatihan serta permodalan 

bagi masyarakat desa khususnya. Meningkatkan infrastruktur pendukung di 

sektor pertanian maupun infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

BPS. 2015. Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin. www.bps.go.id. 
Diakses tanggal 16 Desember 2015. 

 
BPS. 2015. Data Persentase Luas Lahan Sawah Irigasi. www.bps.go.id. Diakses 

tanggal 16 Desember 2015. 
 
BPS. 2015. Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Timur. www.bps.go.id. 

Diakses tanggal 16 Desember 2015. 
 
BPS. 2015. Data Jumlah Rumah Tangga Kabupaten/Kota Jawa Timur. 

www.bps.go.id. Diakses tanggal 16 Desember 2015. 
 
BPS. 2015. Data Angka Melek Huruf. www.bps.go.id. Diakses tanggal 16 

Desember 2015. 
 
BPS. 2010. Proyeksi Penduduk Jawa Timur 2010-2020. 
 
Cholili, Fatkhul. 2014. Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB, dan IPM terhadap 

Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia). Skripsi. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

 
Damayanti, Lien. Dkk. 2011. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan 

Kemiskinan Melalui Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi. Jurnal Ekonomi. 
Volume 18, Nomor (1): 50-56. 

 
Daniel, Moehar. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta. PT Bumi Aksara. 
 
Faturochman, dan Molo, Marcelinus. 1994. Karakteristik Rumah Tangga Miskin di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal. Volume 05, Nomor 1.  

Houghton, Jonathan dan Khandker Shahidur. 2012. Pedoman Tantangan 
Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta. Salemba Empat. 

Humantito, Ide. 2009. Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap 
Kemiskinan di Indonesia (Model Regresi Data Panel 26 Provinsi Tahun 
2001-2007). Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Janah, Siti dan Santoso, Dwi. 2015. Analisis Percepatan Pengurangan Kemiskinan 
Sektor Pertanian di Kabupaten Malang. Skripsi. FEB Universitas Brawijaya. 

Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di 
Indonesia. Jurnal Ekonomi. Volume 1, Nomor 1. 

 
Karolina, Lesta dan Rusdarti. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi. Volume 9, Nomor 1. 
 
Manurung, Febri dan Santoso, Dwi. 2015. Pemetaan Kemiskinan Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya. 

 

http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/


55 
 

 
 

Marius, Jelamu. 2006. Perubahan Sosial. Jurnal Ekonomi. Volume 2, Nomor 2.  

Prastyo, Adit. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 
Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-
2007). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 

Rini, Hartati. 2012. Dilema Keberadaan Sektor Informal. Jurnal Komunitas. Volume 
4, Nomor 2.  

Saleh, Samsubar. 2002. Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di 
Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 7, Nomor 2. 

 
Sholihati, Ika. 2011. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan 

Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa 
Timur Tahun 2009. Skripsi. FEB Universitas Brawijaya. 

 
Sudaryanto, Tahlim dan Rusastra, I. 2006. Kebijakan Strategis Usaha Pertanian 

Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengetasan Kemiskinan. Jurnal 
Litbang Pertanian. Volume 25, Nomor 4.  

 
Suandi. 2014. Hubungan Modal Sosial Dengan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga 

di Daerah Perdesaan Jambi. Jurnal Ekonomi. Volume 6, Nomor 1. 
 
Todaro, Michael and Smith, Stephen. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi 

Kesebelas. Jakarta. Airlangga. 
Vivianti, Ridha. 2014. Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan Ketahanan Sosial 

Keluarga di Daerah Pemukiman Marjinal Kota Bogor. Skripsi. Fakultas 
Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. 

Wijayanto, Ravi. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran 
Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008. 
Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 

 
Yustika, Ahmad. 2013. Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan. 

Jakarta. Airlangga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1.1 Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  

Kabupaten/Kota Jawa Timur 

2013 

No. Kode Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk 

Miskin 
Persentase Penduduk 

Miskin 

1 3501 Kab. Pacitan  91.35 16.66 

2 3502 Kab. Ponorogo 102.59 11.87 

3 3503 Kab. Trenggalek 92.42 13.50 

4 3504 Kab. Tulunganggung 91.29 9.03 

5 3505 Kab. Blitar 119.79 10.53 

6 3506 Kab. Kediri 201.87 13.17 

7 3507 Kab. Malang 287.40 11.44 

8 3508 Kab. Lumajang 123.90 12.09 

9 3509 Kab. Jember 277.39 11.63 

10 3510 Kab. Banyuwangi 151.60 9.57 

11 3511 Kab. Bondowoso 114.80 15.23 

12 3512 Kab. Situbondo 89.98 13.59 

13 3513 Kab. Probolinggo 237.76 21.12 

14 3514 Kab. Pasuruan 175.01 11.22 

15 3515 Kab. Sidoarjo 137.62 6.69 

16 3516 Kab. Mojokerto 116.08 10.94 

17 3517 Kab. Jombang 136.98 11.12 

18 3518 Kab. Nganjuk 140.18 13.55 

19 3519 Kab. Madiun 83.36 12.40 

20 3520 Kab. Magetan 76.02 12.14 

21 3521 Kab. Ngawi 126.97 15.38 

22 3522 Kab. Bojonegoro 196.04 15.95 

23 3523 Kab. Tuban 196.09 17.16 

24 3524 Kab. Lamongan  191.25 16.12 

25 3525 Kab. Gresik 170.91 13.89 

26 3526 Kab. Bangkalan 217.42 23.14 

27 3527 Kab. Sampang 247.17 26.97 

28 3528 Kab. Pamekasan 153.10 18.45 

29 3529 Kab. Sumenep 224.55 21.13 

30 3571 Kota Kediri 22.71 8.20 

31 3572 Kota Blitar 10.05 7.39 

32 3573 Kota Malang 40.86 4.85 

33 3574 Kota Probolinggo 38.96 17.35 

34 3575 Kota Pasuruan 14.57 7.75 
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Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  

Kabupaten/Kota Jawa Timur 

2013 

No. Kode Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk 

Miskin 
Persentase Penduduk 

Miskin 

35 3576 Kota Mojokerto 8.22 6.63 

36 3577 Kota Madiun 8.71 5.00 

37 3578 Kota Surubaya 168.69 5.97 

38 3579 Kota Batu 9.34 4.75 

    Jawa Timur 4893.01 12.73 
 

Lampiran 1.2 Data Persentase Luas Lahan Irigasi 

Persentase Luas Lahan Sawah Beririgasi 

2013 

(Hektar) 

No Kabupaten/Kota 

Luas Lahan Sawah (Ha) 

Jumlah 
Persentase 

Lahan irigasi 
Jumlah 
Sawah 
Irigasi  

Jumlah 
Sawah Non 
Irigasi 

1 Kab. Pacitan  7322 5461 12783 57,28 

2 Kab. Ponorogo 32888 1750 34638 94,95 

3 Kab. Trenggalek 10846 1405 12251 88,53 

4 
Kab. 
Tulunganggung 24421 2678 27099 90,12 

5 Kab. Blitar 27633 4072 31705 87,16 

6 Kab. Kediri 45926 1860 47786 96,11 

7 Kab. Malang 45284 4190 49474 91,53 

8 Kab. Lumajang 35482 333 35815 99,07 

9 Kab. Jember 84519 484 85003 99,43 

10 Kab. Banyuwangi 65509 645 66154 99,03 

11 Kab. Bondowoso 34080   34080 100,00 

12 Kab. Situbondo 31270 2603 33873 92,32 

13 Kab. Probolinggo 35338 1964 37302 94,73 

14 Kab. Pasuruan 37516 2924 40440 92,77 

15 Kab. Sidoarjo 22657 53 22710 99,77 

16 Kab. Mojokerto 30828 5843 36671 84,07 

17 Kab. Jombang 42351 6338 48689 86,98 

18 Kab. Nganjuk 40444 2582 43026 94,00 

19 Kab. Madiun 30959 2152 33111 93,50 

20 Kab. Magetan 27184 1112 28296 96,07 

21 Kab. Ngawi 45925 4556 50481 90,97 

22 Kab. Bojonegoro 37545 41392 78937 47,56 

23 Kab. Tuban 30090 26285 56375 53,37 
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Persentase Luas Lahan Sawah Beririgasi 

2013 

(Hektar) 

No Kabupaten/Kota 

Luas Lahan Sawah (Ha) 

Jumlah 
Persentase 

Lahan irigasi 
Jumlah 
Sawah 
Irigasi  

Jumlah 
Sawah Non 
Irigasi 

24 Kab. Lamongan  52420 36050 88470 59,25 

25 Kab. Gresik 8381 29730 38111 21,99 

26 Kab. Bangkalan 8104 21356 29460 27,51 

27 Kab. Sampang 5012 15575 20587 24,35 

28 Kab. Pamekasan 7346 9812 17158 42,81 

29 Kab. Sumenep 9406 16289 25695 36,61 

30 Kota Kediri 1934 22 1956 98,88 

31 Kota Blitar 1120   1120 100,00 

32 Kota Malang 1231   1231 100,00 

33 Kota Probolinggo 1832   1832 100,00 

34 Kota Pasuruan 1151   1151 100,00 

35 Kota Mojokerto 572 42 614 93,16 

36 Kota Madiun 1061   1061 100,00 

37 Kota Surubaya 239 1399 1638 14,59 

38 Kota Batu 2481   2481 100,00 

  Jumlah 928307 250957 1179264 78,72 

 

Lampiran 1.3 Data Jumlah Penduduk Urban dan Penduduk Rural 

Penduduk Urban  dan Penduduk Rural 

2013 

No. Kabupaten/Kota Urban Rural Jumlah Persentase Urban 

1 Kab. Pacitan  80148 467769 547917 14,63 

2 Kab. Ponorogo 238294 625596 863890 27,58 

3 Kab. Trenggalek 195812 487979 683791 28,64 

4 Kab. Tulunganggung 462352 547059 1009411 45,80 

5 Kab. Blitar 430153 706548 1136701 37,84 

6 Kab. Kediri 694664 835840 1530504 45,39 

7 Kab. Malang 1195830 1312868 2508698 47,67 

8 Kab. Lumajang 286249 737569 1023818 27,96 

9 Kab. Jember 1039365 1342035 2381400 43,65 

10 Kab. Banyuwangi 839787 742799 1582586 53,06 

11 Kab. Bondowoso 243609 509182 752791 32,36 

12 Kab. Situbondo 292806 367896 660702 44,32 

13 Kab. Probolinggo 379291 743913 1123204 33,77 

14 Kab. Pasuruan 681085 875626 1556711 43,75 
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Penduduk Urban  dan Penduduk Rural 

2013 

No. Kabupaten/Kota Urban Rural Jumlah Persentase Urban 

15 Kab. Sidoarjo 1870147 178839 2048986 91,27 

16 Kab. Mojokerto 511038 546770 1057808 48,31 

17 Kab. Jombang 763946 466935 1230881 62,06 

18 Kab. Nganjuk 371970 661627 1033597 35,99 

19 Kab. Madiun 196274 475609 671883 29,21 

20 Kab. Magetan 242188 383515 625703 38,71 

21 Kab. Ngawi 149706 674881 824587 18,16 

22 Kab. Bojonegoro 230484 997220 1227704 18,77 

23 Kab. Tuban 272190 869307 1141497 23,85 

24 Kab. Lamongan  246158 940224 1186382 20,75 

25 Kab. Gresik 733842 493259 1227101 59,80 

26 Kab. Bangkalan 222158 715339 937497 23,70 

27 Kab. Sampang 118008 795491 913499 12,92 

28 Kab. Pamekasan 192899 634508 827407 23,31 

29 Kab. Sumenep 172639 888572 1061211 16,27 

30 Kota Kediri 276619   276619 100,00 

31 Kota Blitar 135702   135702 100,00 

32 Kota Malang 840803   840803 100,00 

33 Kota Probolinggo 203143 20738 223881 90,74 

34 Kota Pasuruan 192285   192285 100,00 

35 Kota Mojokerto 123806   123806 100,00 

36 Kota Madiun 174114 84281 258395 67,38 

37 Kota Surubaya 2821929   2821929 100,00 

38 Kota Batu 176344 19845 196189 89,88 

 

Lampiran 1.4 Data Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah Anggota Keluarga 

2013 

No. Kabupaten/Kota 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Penduduk 

Jumlah 
Rumah 
Tangga 

Jumlah 
Anggota 
Keluarga 

L P 

1 Kab. Pacitan  267412 280505 547917 154913 4 

2 Kab. Ponorogo 431382 432508 863890 245373 4 

3 Kab. Trenggalek 339709 344082 683791 197572 3 

4 
Kab. 
Tulunganggung 492287 517124 1009411 288572 3 

5 Kab. Blitar 568596 568105 1136701 329412 3 

6 Kab. Kediri 766696 763808 1530504 417383 4 



60 
 

 
 

Jumlah Anggota Keluarga 

2013 

No. Kabupaten/Kota 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Penduduk 

Jumlah 
Rumah 
Tangga 

Jumlah 
Anggota 
Keluarga 

L P 

7 Kab. Malang 1260414 1248284 2508698 693060 4 

8 Kab. Lumajang 498787 525031 1023818 287124 4 

9 Kab. Jember 1167801 123599 1291400 689153 2 

10 Kab. Banyuwangi 787384 759202 1546586 478155 3 

11 Kab. Bondowoso 366605 386186 752791 251097 3 

12 Kab. Situbondo 322716 337986 660702 214909 3 

13 Kab. Probolinggo 548391 574813 1123204 322315 3 

14 Kab. Pasuruan 769705 787006 1556711 432155 4 

15 Kab. Sidoarjo 1029003 1019983 2048986 563068 4 

16 Kab. Mojokerto 529129 528616 1057745 288540 4 

17 Kab. Jombang 613296 617585 1230881 330658 4 

18 Kab. Nganjuk 513398 520199 1033597 289643 4 

19 Kab. Madiun 331417 340466 671883 200364 3 

20 Kab. Magetan 304595 321108 625703 175312 4 

21 Kab. Ngawi 401808 422779 824587 251337 3 

22 Kab. Bojonegoro 604691 623013 1227704 341640 4 

23 Kab. Tuban 563306 578191 1141497 313132 4 

24 Kab. Lamongan  576208 610174 1186382 304870 4 

25 Kab. Gresik 607893 619208 1227101 318766 4 

26 Kab. Bangkalan 447189 490308 937497 225559 4 

27 Kab. Sampang 445487 468012 913499 231364 4 

28 Kab. Pamekasan 401993 425414 827407 219028 4 

29 Kab. Sumenep 504712 556499 1061211 324207 3 

30 Kota Kediri 137513 139106 276619 73155 4 

31 Kota Blitar 67290 68412 135702 36840 4 

32 Kota Malang 415101 425702 840803 228774 4 

33 Kota Probolinggo 110486 425702 536188 58614 9 

34 Kota Pasuruan 95010 97275 192285 48848 4 

35 Kota Mojokerto 60704 63102 123806 33106 4 

36 Kota Madiun 84281 89833 174114 49167 4 

37 Kota Surubaya 1393749 1428180 2821929 779611 4 

38 Kota Batu 98913 97276 196189 52655 4 
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Lampiran 1.5 Data Angka Melek Huruf  

Angka Melek Huruf Jawa Timur  

2013 

No. Kabupaten/Kota Persentase 

1 Kab. Pacitan  91.67 

2 Kab. Ponorogo 89.37 

3 Kab. Trenggalek 93.07 

4 Kab. Tulunganggung 94.92 

5 Kab. Blitar 92.12 

6 Kab. Kediri 92.97 

7 Kab. Malang 91.22 

8 Kab. Lumajang 86.63 

9 Kab. Jember 83.79 

10 Kab. Banyuwangi 88.44 

11 Kab. Bondowoso 81.22 

12 Kab. Situbondo 78.62 

13 Kab. Probolinggo 80.95 

14 Kab. Pasuruan 91.71 

15 Kab. Sidoarjo 97.91 

16 Kab. Mojokerto 94.47 

17 Kab. Jombang 94.45 

18 Kab. Nganjuk 91.16 

19 Kab. Madiun 90.04 

20 Kab. Magetan 91.42 

21 Kab. Ngawi 85.99 

22 Kab. Bojonegoro 85.13 

23 Kab. Tuban 86.00 

24 Kab. Lamongan  89.09 

25 Kab. Gresik 96.83 

26 Kab. Bangkalan 82.93 

27 Kab. Sampang 69.47 

28 Kab. Pamekasan 84.48 

29 Kab. Sumenep 78.75 

30 Kota Kediri 97.86 

31 Kota Blitar 97.48 

32 Kota Malang 98.38 

33 Kota Probolinggo 92.66 

34 Kota Pasuruan 97.12 

35 Kota Mojokerto 97.58 

36 Kota Madiun 98.15 

37 Kota Surubaya 98.40 

38 Kota Batu 93.37 
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Lampiran 1.6 Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: Residuals
Sample 1 38
Observations 38

Mean      -4.74e-15
Median  -0.010528
Maximum  5.195793
Minimum -3.165638
Std. Dev.   1.770060
Skewness   0.379404
Kurtosis   3.580055

Jarque-Bera  1.444403
Probability  0.485682

 

Lampiran 1.7 Uji Multikolinieritas 

 X1 X2 X3 X4 

X1  1.000000  0.330173 -0.010179  0.340658 

X2  0.330173  1.000000  0.342815  0.708591 

X3 -0.010179  0.342815  1.000000  0.250524 

X4  0.340658  0.708591  0.250524  1.000000 
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Lampiran 1.8 Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.889755     Prob. F(14,23) 0.5792 

Obs*R-squared 13.35013     Prob. Chi-Square(14) 0.4992 

Scaled explained SS 12.98809     Prob. Chi-Square(14) 0.5275 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/15   Time: 10:54   

Sample: 1 38    

Included observations: 38   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 36.77272 278.6050 0.131989 0.8961 

X1^2 0.001737 0.003149 0.551540 0.5866 

X1*X2 0.001399 0.002905 0.481714 0.6346 

X1*X3 0.010732 0.181908 0.058996 0.9535 

X1*X4 -0.014094 0.017217 -0.818620 0.4214 

X1 0.927808 1.160681 0.799365 0.4323 

X2^2 0.001360 0.003013 0.451204 0.6561 

X2*X3 0.143341 0.195684 0.732515 0.4713 

X2*X4 -0.020732 0.026854 -0.772014 0.4480 

X2 1.180425 2.100926 0.561860 0.5796 

X3^2 -1.729703 1.661511 -1.041042 0.3087 

X3*X4 -0.223543 0.633340 -0.352959 0.7273 

X3 26.85744 44.83503 0.599028 0.5550 

X4^2 0.028082 0.034417 0.815932 0.4229 

X4 -2.786002 5.765584 -0.483213 0.6335 
     
     R-squared 0.351319     Mean dependent var 3.050661 

Adjusted R-squared -0.043530     S.D. dependent var 4.965917 

S.E. of regression 5.072848     Akaike info criterion 6.373064 

Sum squared resid 591.8772     Schwarz criterion 7.019479 

Log likelihood -106.0882     Hannan-Quinn criter. 6.603053 

F-statistic 0.889755     Durbin-Watson stat 2.248230 

Prob(F-statistic) 0.579238    
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Lampiran 1.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/15   Time: 10:41   

Sample: 1 38    

Included observations: 38   
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 52.04281 5.408401 9.622587 0.0000 

X1 -0.045703 0.012507 -3.654158 0.0009 

X2 -0.064225 0.015466 -4.152746 0.0002 

X3 1.649914 0.328286 5.025843 0.0000 

X4 -0.433287 0.065587 -6.606271 0.0000 

     

     

R-squared 0.883053     Mean dependent var 12.57895 

Adjusted R-squared 0.868878     S.D. dependent var 5.175992 

S.E. of regression 1.874269     Akaike info criterion 4.216393 

Sum squared resid 115.9251     Schwarz criterion 4.431865 

Log likelihood -75.11147     Hannan-Quinn criter. 4.293057 

F-statistic 62.29485     Durbin-Watson stat 1.953746 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 


