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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Perwilayahan Jawa Timur direncanakan dalam Satuan Wilayah 

pengembangan (SWP) dengan penataan struktur pusat pemukiman perkotaan. 

Wilayah jawa Timur dibagi dalam Sembilan SWP yaitu: (1) SWP 

Gerbangkertosusila Plus; (2) SWP Malang Raya; (3) SWP Madiun dan 

sekitarnya; (4) SWP Kediri dan sekitarnya; (5) SWP Probolinggo Lumajang; (6) 

SWP Blitar; (7) SWP Jember; (8) SWP Banyuwangi; (9) SWP Madura dan 

Kepulauan.  Kedudukan Kota Madiun di dalam orde perkotaan di provinsi Jawa 

Timur adalah sebagai Orde IIB dimana mempunyai fungsi utama sebagai 

penunjang system metropolitan dan sebagai pusat pertumbuhan wilayah.  

 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, 

perwilayahan Jawa Timur dibagi 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). 

Berdasarkan pembagian SWP tersebut, kota dan kabupaten yang tergabung 

dalam SWP Madiun dan sekitarnya adalah Kota madiun, kabupaten Madiu, 

kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan kabupaten 

Ngawi dengan pusat pelayanan di Kota Madiun. Fungsi SWP Madiun dan 

sekitarnya adalah kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, 

kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. 

Sedangkan fungsi pusat pengembangan adalah pusat pelayanan pemerintahan, 

perdagangan, jasa, industry, pendidikan, dan kesehatan.  

Secara geografis  dan tatanan ekonomi Provinsi Jawa Timur 

dikelompokkan dalam 4 koridor yaitu koridor Utara-Selatan, koridor Barat-Daya, 

koridor Timur, dan koridor Utara. SWP Madiun dan sekitarnya termasuk dalam 
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koridor Utara dan koridor Barat Daya. Karakteristik masing-masing koridor ini 

merupakan daerah dengan tinglkat kesuburan sedang dan tingkat 

pengembangan sedang, sedangkan koridor Barat Daya mempunyai karakteristik 

wilayah tandus, tidak subur, dan belum berkembang karena mencakup 

pegunungan kapur selatan. Namun demikian SWP Madiun ini tergolong dalam 

kelompok kabupaten/kota dengan tipologi resource base yang mempunyai 

potensi sumberdaya alam yang cukup baik terutama pada wilayah barat yang 

dominan pada aspek pertanian. Di samping itu wilayah Madiun dan Ngawi 

termasuk dalam tipologi wilayah kota sedang dimana wilayah ini mempunyai ciri 

tingkat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang cenderung semi-kota. 

Sedangkan Pacitan masuk ke dalam tipologi wilayah khusus selatan barat yang 

mempunyai karakteristik tingkat kerawanan sosial yang cukup menonjol, kualitas 

rumah yang kurang, pengeluaran rumah tangga yang masih dominan untuk 

kebutuhan makanan, angka ketergantungan anak yang cukup tinggi, tingkat 

kerawanan kesehatan sangat rawan. Kabupaten Pacitan merupakan wilayah 

yang minus di pantai selatan yang lebih berkiblat pada wiayah Propinsi Jawa 

Tengah. 

 Prioritas pengembangan Kota Madiun sesuai dengan dokumen RTRW 

provinsi Jawa Timur diarahkan pada kegiatan perniagaan, agroindustry, industry, 

pengolaham, transportasi dan pendidikan dengan dukungan wilayah belakang 

(hinterland) yaitu pada pengembangan sektor pertanian. Sub pusat 

pengembangan pertama adalah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi 

sebangai sub pengembangan kedua yang mendorong wilayah hinterland 

terutama pada sektor pertanian, dengan sub sektor perkebunan, peternakan, 

kehutanan, dan pariwisata.  
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Sedangkan sub pengembangan ketiga adalah Kabupaten Ponorogo yang 

mendorong pengembangan wilayah belakang terutama pada sektor/subsektor 

pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pariwisata, dan pertambangan. 

Kabupaten Pacitan menjadi sub pusat pengembangan keempat dimana daerah 

ini mendorong pengembangan hinterland dengan mengandalkan 

sektor/subsektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perikanan, 

peternakan, pariwisata, dan pertambangan. Di bawah ini merupakan luas wilayah 

kabupaten dan kota yang tergabung dalam SWP Madiun dan sekitarnya.  

 

Tabel 4.1: Wilayah Administrasi SWP Madiun dan Sekitarnya 

Kabupaten/Kota 

Luas 

Area 

(km2) 

Jumlah 

Kecamatan 

Kelurahan/Desa 

Perkotaan Pedesaan Jumlah 

Pacitan 1.342,42 12 19 152 171 

Ponorogo 1.371,78 21 66 237 303 

Madiun 1.010,86 15 39 167 206 

Magetan 688,82 18 71 164 235 

Ngawi 1.295,98 19 15 202 217 

Kota Madiun 33,23 3 27 0 27 

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2013 

 Berdasarkan table di atas, wilayah terluas adalah Kabupaten Ponorogo 

dimana luas wilayahnya mencapai 1.371, 78 km2 yang mencakup 21 kecamatan. 

Sedangkan wilayah paling sempit adalah Kota Madiun yaitu 33,23 km2 yang 

hanya terdiri dari 3 kecamatan. Hal ini dikarenakan Kota Madiun termasuk 

daerah perkotaan yang mempunyai wilayah yang sempit. Berbeda dengan 

daerah sekitarnya yang merupakan kawasan pedesaan yang mempunyai wilayah 

yang luas. Demikian halnya dengan keadaan demografi yang terlihat pada table 

di bawah ini. 

 

 



62 

 

 

Tabel 4.2: Proyeksi dan Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun SWP 
Madiun dan Sekitarnya Tahun 2011-2012 

 

Kabupaten/Kota 

Proyeksi Penduduk  

Pertengahan Tahun 

Kepadatan Penduduk 

Pertengahan Tahun 

2011 2012 2011 2012 

Pacitan 543.924 544.229 384 380 

Ponorogo 860.093 860.218 578 603 

Madiun 666.004 666.519 659 591 

Magetan 623.933 626.851 884 881 

Ngawi 822.366 826.213 591 588 

Kota Madiun 171.926 172.351 4.986 5.072 

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2013 

  

Pada table di atas terlihat bahwa kepadatan penduduk pertengahan tahun 

wilayah SWP Madiun terpusat di Kota Madiun dengan jumlah 4.986 orang tiap 

kilometer persegi di tahun 2011 dan meningkat di tahun 2012 sebanyak 5.072 

orang tiap kilometer persegi. Melihat luas Kota Madiun yang lebih sempit 

dibandingkan dengan lima kabupaten yang mengitarinya, hal ini berlawanan 

dengan kepadatan penduduk yang berada di Kota Madiun. Hal ini membuktikan 

bahwa keberadaan Kota Madiun sebagai kawasan pengembangan Jawa Timur 

bagian barat secara terus menerus menjadi faktor pendorong urbanisasi bagi 

daerah di sekitarnya.  

 

4.1.1 Keadaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur 

Ekonomi Kabupaten/Kota SWP Madiun dan Sekitarnya  

Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama kurun 

waktu tertentu dapat dibandingkan dengan melihat besarnya Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Perkembangan ekonomi antar daerah dapat 

dibandingkan untuk mengetahui daerah mana yang lebih baik struktur 

ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu alat 

yang digunakan sebagai pembanding perkembangan ekonomi antar daerah 
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tersebut. Kabupaten/Kota yang tergabung dalam SWP Madiun adalah Kota 

Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten 

Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo. Nilai PDRB Atas Dasar Harga berlaku 

(ADHB) tertinggi tahun 2012 tercatat di Kabupaten Ponorogo yang mencapai 

9,486 triliun rupiah diikuti Kabupaten magetan dengan 9,298 triliun rupiah (BPS, 

2012). 

 

Tabel 4.3: Perbandingan Beberapa Indikator Ekonomi SWP Madiun dan 
sekitarnya Tahun 2012 

 

Kabupaten/Kota 

PDRB ADHB  
(triliun Rp) 

PDRB Perkapita  
(Juta Rp) 

2011 2012 2011 2012 

Kab. Pacitan 3,714 4,212 6,88 7,74 

Kab. Ponorogo 8,405 9,486 9,77 11,03 

Kab.Madiun 7,777 8,780 11,68 13,17 

Kab. Magetan 8,278 9,298 13,27 14,97 

Kab.Ngawi 8,116 9,166 9,87 11,09 

Kota Madiun 5,689 6,479 33,09 37,25 
Sumber: PDRB masing-masing Kota/Kabupaten 

 
 
Sedangkan berdasarkan besaran PDRB perkapita per tahun terlihat 

bahwa Kota Madiun mempunyai PDRB perkapita tertinggi mencapai 37,25 juta 

rupiah dan Kabupaten Magetan sebesar 14,97 juta rupiah. Sedangkan 

Kabupaten Pacitan selain mempunyai PDRB terkecil, nilai PDRB perkapita per 

tahunnya juga terendah yaitu 7, 74 juta rupiah. Menurut data laju pertumbuhan 

PDRB yang dihimpun oleh BPS Provinsi Jawa Timur, selama periode tahun 2008 

hingga 2012 kabupaten dan kota di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya tercatat 

terus mengalami kenaikan. Seperti yang terlihat pada table di bawah ini. Pada 

tahun 2012 Kota Madiun mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara 

lima kabupaten lainnya sebesar 7,79 persen. Pertumbuhan Kota madiun lebih 

banyak didukung oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mempunyai 

peranan sekitar 45 persen terhadap PDRB.   



64 

 

 

Daerah selanjutnya yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

adalah Kabupaten Pacitan sebesar 6,73 persen pada tahun 2012. Pertumbuhan 

Kabupaten Pacitan  ditopang oleh sektor perdagangan yeng mempunyai laju 

pertumbuhan sebesar 11,02 persen, dimana lebih besar dibanding dengan sektor 

pertanian. Sementara itu, Kabupaten Madiun mempunyai pertumbuhan ekonomi 

paling rendah se-SWP Madiun dengan persentase pertumbuhan PDRB sebesar 

6,43 persen. Laju pertumbuhan PDRB SWP Madiun dan sekitarnya dapat dilihat 

di table berikut ini. 

 

Tabel 4.4: Laju Pertumbuhan PDRB di SWP Madiun dan Sekitarnya Tahun 
2008-2012 

 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

Pacitan 5,57 6,07 6,53 6,67 6,73 

Ponorogo 5,63 5,01 5,78 6,21 6,52 

Madiun 5,27 5,08 5,92 6,41 6,43 

Magetan 5,17 5,36 5,79 6,16 6,39 

Ngawi 5,52 5,65 6,09 6,14 6,58 

Kota Madiun 6,24 6,06 6,93 7,18 7,79 

Jawa Timur 5,94 5,01 6,68 7,22 7,27 
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, 2013 

 

Berdasarkan klasifikasi sektor, struktur ekonomi yang membentuk PDRB 

dibagi menjadi tiga sektor besar yaitu, (1) Sektor Primer yang terdiri dari sektor 

pertanian serta sektor pertambnagan dan penggalian. (2) Sektor Sekunder yang 

terdiri dari sektor industry pengolahan, sektor LGA (Listrik, Gas, dan Air Bersih), 

dan sektor bangunan. (3) Sektor Tersier yang terdiri dari sektor PHR 

(Perdagangan, Hotel, dan Restoran), sektor pengangkuta dan komunikasi, sektor 

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.  
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Tabel 4.5: Peranan Sektor Utama PDRB Kabupaten/Kota SWP Madiun dan 
Sekitarnya tahun 2010-2012 (%) 

 

Kabupaten/Kota 
Sektor Utama Tahun 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Pacitan Pertanian Pertanian Pertanian 38,04 37,15 36,56 

Ponorogo Pertanian Pertanian Pertanian 35,73 34,55 33,84 

Madiun PHR Pertanian Pertanian 36,19 36,42 35,84 

Magetan Pertanian Pertanian Pertanian 30,26 29,85 29,80 

Ngawi Pertanian Pertanian Pertanian 36,63 35,72 36,54 

Kota Madiun PHR PHR PHR 43,27 44,91 45,44 
Sumber: BPS Kota Madiun, 2012 

 
 

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa perekonomian Kota dan 

Kabupaten Madiun bertumpu pada sektor tersier terutama pada sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran. Pada table tersebut dilihat bahwa pada tahun 

2010-2012 Kota Madiun secara berturut-turut menempatkan sektor perdagangan, 

hotel, dan restoran sebagai sektor utama sebesar 43,27 persen pada tahun 2010 

dan terus mengalami peningkatan sebesar 44,91 persen pada tahun 2011 dan 

45,44 persen pada tahun 2012. Sementara Kabupaten Madiun hanya pada tahun 

2010 yang menempatkan sektor peedagangan, hotel, dan restoran sebagai 

sektor utama, sedangkan pada tahun selanjutnya Kabupaten Madiun bertumpu 

pada sektor pertanian. 

Sedangkan untuk empat daerah lainnya, yaitu Kabupaten Pacitan, 

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi, 

perekonomian daerah tersebut masih bertumpu pada sektor primer yaitu sektor 

pertanian. Pada table di atas, kabupaten Pacitan secara tiga tahun berturut-turut 

mengandalkan sektor pertanian sebesar 38,04 persen pada tahun 2010, namun 

angka ini mengalami penurunan hingga tahun 2012 hingga mencapai 36, 56 

persen. Begitu pula dengan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan 

Kabupaten Magetan yang menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan utama 

perekonomian di daerahnya. 
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Besarnya persentase sektor pertanian untuk sebagian besar kabupaten 

yang berada di wilayah SWP Madiun dan sekitanya di atas angka 30 persen 

menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian merupakan sektor utama. 

Mengingat luas wilayah Kota Madiun yang merupakan wilayah dengan luas 

paling kecil di antara keenam kabupaten tersebut, kondisi tersebut menjadikan 

Kota Madiun tidak bertumpu sepenuhnya pada sektor pertanian karena 

terbatasnya wilayah yang digunakan untuk lahan pertanian. Namun sebaliknya, 

persentase untuk sektor lain seperti perdagangan, hotel, dan restoran lebih 

besar. 

 

4.1.1.1 Pertumbuhan Sektor Pertanian 

 BPS (2013) menyebutkan bahwa program pembangunan ekonomi jawa 

Timur masih ditekankan pada sektor pertanian yang dilakukan melalui program 

ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan pengembangan pertanian 

terpadu dengan tujuan meningkatkan ketersediaan komoditas pangan dalam 

jumlah cukup. Selain itu tujuan peningkatan kualitas melalui peningkatan 

produktivitas produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. 

Sehingga dengan demikian diharapkan adanya pengembangan agribisnis yang 

berdaya saing dan berkelanjutan yang mampu mengintegrasi pembangunan 

pertanian. Dengan adanya integrasi pembangunan pertanian maka akan 

mampumendukung pembangunan industry pengolahan, perdagangan, dan jasa. 

 Sampai pada saat ini, sebagai besar penduduk wilayah Jawa Timur dan 

khususnya SWP Madiun masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. 

Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB. 

Sektor pertanian dipercaya merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi 
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wilayah, karena kontribusinya terdapat pendapatan daerah, demikian juga daya 

dukung sektor ini terhadap perkembangan sektor industry dan perdagangan.  

 

Tabel 4.6: Pertumbuhan Sektor Pertanian di SWP Madiun dan Sekitarnya  

Tahun 2008-2012 

 

Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

Pacitan 2,71 4,98 3,85 3,49 3,72 

Ponorogo 4,06 4,68 3,26 1,64 2,98 

Madiun 3,69 3,93 3,91 2,85 3,35 

Magetan 3,20 4,80 3,74 4,02 4,03 

Ngawi 5,52 5,10 4,87 3,19 5,51 

Kota Madiun 1,79 5,54 4,46 -0,68 2,46 

Jawa Timur 3,12 3,92 2,32 2,53 3,49 
Sumber: PDRB Masing-masing daerah 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian di 

wilayah SWP Madiun mengalami pertumbuhan yang lambat, fluktuatif, dan dalam 

beberapa kedaan mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2011 di Kota 

Madiun pertumbuhan pertanian sembat mengalami angka yang minus. Namun 

tidak demikian dengan Kabupaten Ngawi yang mempunyai kecenderungan 

peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang 

mengalami perlambatan disebabkan karena adanya kelemahan. Menurut 

Indikator Pertanian BPS (2013) kelematan sektor pertanian disebabkan oleh 

adanya sistim yang masih tradisional, benih yang kurang baik, sistim agribisnis 

buruk, kurang sumberdaya manusia yang berkualitas, masalaha infrastruktur dan 

alih fungsi lahan yang semaikin tidak terkendali. Hal ini terjadi pada wilayah yang 

tergabung dalam SWP Madiun, dimana terjadi pergeseran sektor pertanian 

menjadi sektor pergadangan dan jasa.  

 Secara keseluruhan pertumbuhan sector pertanian di SWP Madiun 

mengalami pertumbuhan yang lemah dan cenderung melambat. Hal ini dilihat 

dari kecenderungan angka yang sangat rentan terhadap penurunan. Salah 
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wilayah di SWP Madiun yang merupakan lumbung padi Provinsi Jawa Timur 

yaitu Kabupaten Ngawi secara kuantitas lebih tinggi dibandingkan dengan 

wilayah lainnya bahkan secara rata-rata mempunyai pertumbuhan lebih dari rata-

rata provinsi.  

 

Gambar 4.1: Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pembentukan PDRB 

Masing-masing Wilayah di SWP Madiun dan Sekitarnya Tahun 

2012 

 

Sumber: PDRB Masing-masing Wilayah, 2013 

 

 Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar daerah yang 

tergabung dalam SWP Madiun dan sekitanya masih bertumpu pada sektor 

pertanian, dan menjadikannya sebagai sektor utama penopang perekonomian. 

Kecuali Kota Madiun, beberapa sektor pertanian di kabupaten di SWP Madiun 

hingga tahun 2012 menunjukkan angka yang tinggi yaitu di atas tiga puluh 

persen terhadap pembentukan PDRB masing-masing wilayahnya. Meskipun 

pertumbuhan pertanian tidak besar, namun Kota Madiun mampu menghasilkan 

kontribusi 3,02 persen produk tanaman bahan pangan terhadap pertumbuhan 

pertaniannyanya. Ponorogo sebesar 5,64 persen untuk kontribusi sub sektor 

kehutanan. Sementara itu, kontribusi subsektor perikanan Kabupaten Pacitan 
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dan Kabupaten Ngawi memberikan kontribusi 11,53 persen dan 8,51 persen 

terdapat pertumbuhan sektor pertanian daerah tersebut. Sedangkan 

pertumbuhan pertanian Kabupaten Magetan disumbang sebagian besar oleh 

subsektor pertanian pangan sebesar 22,27 persen. Berbeda dengan Kabupaten 

Madiun yang menyumbang 8,46 persen sub sektor peternakan terhadap 

pembentukan pertumbuhan pertanian wilayahnya. 

 

4.1.1.2 Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 

 Sektor perdagangan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Indonesia mengalami peningkatan kontribusi di sektor ini mencapai 1,6 persen 

dari total pertumbuhan ekonomi, dan juga tumbuh sebesar 9,2 persen 

(Kemenkeu, 2012). Tingginya aktivitas perekonomian tercermin dari peningkatan 

kegiatan perdagangan baik perdagangan di tingkat besar maupun eceran yang 

tumbuh dengan cepatyang diikuti dengan meningkatnya subsektor hotel dan 

restoran.  

 Pertumbuhan yang tinggi pada subsektor perdagangan besar dan eceran 

berkaitan dengan kinerja impor dan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. 

Meningkatnya daya beli masyarakat akan mendororng naiknya laju pertumbuhan 

konsumsi masyarakat dimana permintaan akan barang-barang konsumsi baik 

dalam maupun luar negeri juga meningkat. Demikian pula halnya dengan 

subsektor hotel dan restoran yang berkaitan langsung dengan pendapatan 

masyarakat, selain hal tersebt semakin diminatinya lokasi-lokasi wisata juga 

meningkatnya kinerja subsektor ini.  
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Tabel 4.7: Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di SWP 

Madiun dan Sekitarnya Tahun 2008-2012 

Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

Pacitan 9,29 8,75 13,40 12,83 11,02 

Ponorogo 6,54 4,65 8,57 10,72 10,17 

Madiun 6,63 6,76 8,26 9,97 9,84 

Magetan 7,96 6,24 9,17 9,50 9,79 

Ngawi 6,40 6,87 8,82 9,68 9,43 

Kota Madiun 3,19 5,14 7,09 9,84 9,94 

Jawa Timur 8,07 5,58 10,67 9,81 10,06 

Sumber: PDRB Masing-masing daerah 

 

 Berdasarkan table di atas, SWP Madiun dan sekitarnya mempunyai 

angka pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran tinggi dan diprediksi 

akan terus mengalami peningkatan. Adapun  kota dan kabupaten yang 

tergabung dalam wilayah ini selalu menempatkan sektor perdagangan ini 

sebagai tumpuan aktivitas perekonomian di samping sektor pertanian. Terlihat 

pada table di atas bahwa semua kota dan kabupaten mempunyai angka yang 

tinggi terhadap sektor ini. Namun hingga tahun 2012 hanya Kota Madiun yang 

mempertahankan sektor ini sebagai sektor utama penggerak perekonomiannya. 

Gambar di bawah ini menunjukkan persentase kontribusi sektor perdagangan, 

hotel, dan restoran terdapat pembentukan PDRB masing-masing wilayah. 

 Berbeda dengan sektor pertanian, pertumbuhan sektor perdagangan 

mempunyai kecenderungan pertumbuhan yang menguat dengan laju yang cepat. 

Mayoritas semua wilayah yang tergabung dalam SWP Madiun mengalami 

peningkatan yang signifikan pada pertumbuhan sektor perdagangan ini. Secara 

rata-rata pertumbuhan sektor perdagangan mempunyai nilai yang lebih tinggi 

dibanding dengan rata-rata provinsi, bahkan dalam skala makro, wilayah SWP 

Madiun ini merupakan salah satu contributor dalam pembentukan PDRB sektor 

perdagangan hotel dan restoran di Provinsi Jawa Timur.  
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Gambar 4.2:  Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran Terhadap 
Pembentukan PDRB Masing-masing wilayah di SWP Madiun 
dan Sekitarnya Tahun 2012 

 

 

Sumber: PDRB Masing-masing Wilayah, 2013 

 

 Gambar di atas menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran  kota dan kabupaten yang tergabung dalam SWP Madiun masih 

merupakan yang terbesar. Kontribusi paling tinggi adalah Kota Madiun dengan 

persentase kontribusi sebesar 44,6 persen terhadap pembentukan PDRB 

daerahnya. Hal ini membuktikan bahwa Kota Madiun sebagai pengembangan 

Jawa Timur bagian barat mampu meningkatkan laju pertumbuhan konsumsi 

masyarakat dimana permintaan akan barang konsumsi menunjukkan 

peningkatan. Hal demikian juga terjadi pada kabupaten yang mengelilingi Kota 

Madiun yang mengalami peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel, 

restoran terhadap pembentukan pendapatan daerah.  
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4.1.2 Keadaan Penduduk Miskin dan Pengangguran di SWP Madiun dan 

Sekitarnya  

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang selalu menjadi tolak ukur 

keberhasilan pembangunan, oleh karena itu angka kemiskinan selalu menjadi 

pusat perhatian bagi setiap para pemegang kendali pemerintahan. Definisi 

kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. 

Dari aspek ekonomi kemiskinan berarti ketidakmampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan dari aspek sosial kemiskinan berarti 

ketidakmampuan masyarakat dalam peran sosial.  

Pada dasarnya kemiskinan selalu diidentikkan dengan pedesaan, 

sehingga beberapa kasus menyebutkan bahwa angka kemiskinan selalu lebih 

tinggi di wilayah pedesaan dibanding dengan di wilayah perkotaan. Hal ini terjadi 

dikarenakan berbagai seperti ketersediaan sarana prasarana penunjang 

pembangunan. Keadaan infrastruktur yang jauh dari kelayakan akan 

menghambat kinerja pembangunan di suatu wilayah yang terkadang ditunjukkan 

dengan kurangnya sarana kesehatan, infrastruktur transportasi, dan sarana 

penunjang hidup lainnya. Masalah infrastruktur menjadi sangat penting karena 

menyangkut aktivitas perekonomian di suatu daerah. Dalam kondisi tertentu, 

tidak layaknya infrastruktur akan menghambat pertumbuhan ekonomi, misalnya 

kurangnya sarana jalan yang memadai menghambat distribusi komoditas yang 

dihasilkan di suatu daerah pedesaan. Selain hal tersebut kurang tersedianya 

lapangan pekerjaan merupakan permasalahan penyebab kian tingginya angka 

kemiskinan di wilayah pedesaan. Sedangkan penyebab kemiskinan secara 

umum dikarenakan adanya ledakan penduduk, tidak terkendalinya arus 

urbanisasi, dan kurang terampilnya penduduk yang berakibat pada tidak 

diperolehnya penghasilan yang layak.  
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Selain permasalahan yang terletak pada ketersediaan infratruktur yang 

layak, kurangnya lapangan pekerjaan dan upah yang layak di daerah pedesaan 

juga merupakan penyebab tingginya angka kemiskinan di pedesaan. Jatuhnya 

harga komoditas di daerah pedesaan seringkali berakibat pada ketidaklayakan 

upah yang diterima oleh pelaku-pelaku ekonomi di dearah pedesaan. Misalnya 

suatu kondisi ketika seorang petani terpaksa menjual hasil produksinya yang 

melimpah pada saat panen untuk segera mengganti biaya produksi dan juga 

mengantisipasi sebelum komoditas tersebut rusak. Hal yang terjadi demikian 

belum termasuk permintaan harga pasar yang kadang membuat petani semakin 

terpuruk. Sehingga dalam hal ini sudah menjadi rahasia umum apabila nasib 

petani dikaitkan dengan permasalahan kemiskinan. Kondisi tersebut berdampak 

pada berkurangnya minat generasi muda yang bekerja di sektor pertanian dan 

memilih untuk untuk bekerja di kota dengan harapan memperoleh pekerjaan 

yang layak. Namun keadaan ini tidak akan bertambah baik karena lambat laun 

akan menjadi kemiskinan di daerah perkotaan. 

Penyebab utama kemiskinan di daerah perkotaan adalah jumlah 

pengangguran. Bertambahnya kuantitas penduduk perkotaan yang drastic 

melalaui urbanisasi yang selalu terjadi tiap waktu merupakan salah satu 

penyebab utama tingkat pengangguran perkotaan yang semakin meningkat. 

Kondisi demikian akan menjadi lebih parah apabila tidak tersedianya lapangan 

pekerjaan yang cukup menampung jumlah penduduk yang semakin banyak. 

Tingginya tingkat pengangguran juga disebabkan kurangnya keahlian dan 

keterampilan para pendatang dari pedesaan untuk mencari pekerjaan di daerah 

perkotaan. 

Secara umum kemajuan ekonomi suatu wilayah selalu dikaitkan dengan 

angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pengangguran meliputi penduduk 
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yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau 

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau dapat dikatakan sebagai 

telah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran 

berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk  sehingga meningkatnya 

jumlah angkatan kerja dan menekan ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. 

Menurut BPS (2012), tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator 

yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya di 

bidang ketenagakerjaan. TPT merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah 

penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang 

mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, 

atau sudah punya pekerjaan namun belum memulai bekerja (BPS, 2012). 

 Selama kurun waktu lima tahun tercatat kabupaten dan kota di SWP 

Madiun dan sekitarnya mengalami kondisi yang fluktuatif. Kabupaten Kota yang 

mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah Kabupaten Madiun 

dan Kabupaten Ngawi dimana kedua Kabupaten ini secara konsisten dapat 

menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 8,44 persen di tahun 

2008 untuk Kabupaten Madiun ke angka 4,16 pada tahun 2012. Sementara  

Kabupaten Ngawi berhadil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari angka 

8,18 persen di tahun 2008 ke angka 3,05 persen di tahun 2012. Sedangkan kota 

dan kabupaten yang lain juga mengalami penurunan namun tidak secara terus-

menerus selama kurun waktu lima tahun di antaranya adalah Kabupaten Pacitan 

yang mengalami kenaikan tingkat pengangguran pada tahun 2010 sebesar 0,87 

persen menjadi 2,70 persen pada tahun 2011. Begitu halnya dengan Kota 

Madiun yang sempat mampu meurunkan angka pengangguran hingga tahun 

2011 sampai dengan 5,15 persen, namun kembali naik pada tahun 2012 sebesar 
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6,71 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Kabupaten yang tergabung 

dalam SWP Madiun dan sekitarnya dapat dilihat pada table di bawah ini.  

 

Tabel 4.8: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di SWP Madiun dan 
Sekitanya Tahun 2008-2012 

 

Kota/Kabupaten 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

Pacitan 3,10 1,32 0,87 2,70 1.16 

Ponorogo 3,73 3,45 3,83 4,37 3.26 

Madiun 8,44 6,04 5,55 3,37 4.16 

Magetan 4,37 3,82 2,41 3,16 3.86 

Ngawi 8,18 4,49 4,80 4,06 3.05 

Kota Madiun 12,72 11,27 9,52 5,15 6.71 
Sumber: BPS Jawa Timur, 2012 

 

Berdasarkan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 

2012, selama periode tahun 2009 hingga tahun 2012 persentase penduduk 

miskin di SWP Madiun dan sekitarnya tercatat terus mengalami penurunan. Pada 

tahun 2009 persentase jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten 

Ngawi dan Kabupaten Pacitan, dimana keduanya sebanyak 19,01 persen. 

Sedangkan untuk persentase penduduk miskin paling kecil adalah Kota Madiun 

yakni sebesar 5,93 persen. Sementara pada tahun 2012 persentase penduduk 

miskin terbanyak sebesar 17,20 persen terdapat di Kabupaten Pacitan, 

sedangkan persentase penduduk miskin terkecil yaitu Kota Madiun dengan 

persentase sebesar 5,30 persen. Meskipun mayoritas kota dan kabupaten yang 

tergabung dalam SWP Madiun tersebut engalami penurunan persentase 

penduduk miskin, namun beberapa wilayah justru mengalami fluktuasi angka 

diantara adalah Kota Madiun yang pada tahun 2010 mengalami kenaikan angka 

kemiskinan sebesar 6,11 persen dari tahun 2009 yang sebesar 5,93 persen. 

Sama halnya dengan Kota Madiun, Kabupaten Pacitan juga mengalami 

peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 19,50 persen 
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dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 19,10 persen. Persentase penduduk 

miskin di SWP Madiun dan sekitarnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.3:   Persentase Penduduk Miskin Tahun 2009-2012 SWP Madiun  
dan sekitarnya 
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Sumber: BPS Jawa Timur, 2013 

 

4.1.3 Keadaan Pembangunan Manusia di SWP Madiun dan Sekitarnya  

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator agregat sebagai 

salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan program 

pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Madiun adalah dengan melihat gambaran perkembangan 

kondisi sosial dan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat 

menggambarkan kondisi tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran yang 

digunakan untuk pemantauan status pembangunan manusia di suatu wilayah. 

Tiga indikator utama yang masing-masing mempunyai kontribusi besar demi 

terciptanya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu indikator 
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pendidikan, indikator kesehatan (Indeks Harapan Hidup) dan indikator daya beli 

masyarakat (Purchasing Power Parity).  

Indikator pendidikan merupakan pioneer dalam pembangunan suatu 

bangsa karena pendidikan menyangkut pembangunan karakter, sekaligus 

dipandang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan jati diri manusia 

atau suatu negara. Pendidikan yang rendah mengakibatkan kebodohan dan 

mengarah pada kemiskinan. Komponen selanjutnya dari IPM digambarkan dalam 

indeks harapan hidup (IHH). Tingkat harapan hidup dapat menggambarkan dari 

tingkat kesehatan dalam masyarakat dapat diukur dari indikator-indikator yang 

digunakan antara lain angka kematian, umur harapan hidup, angka kesakitan, 

dan status gizi. Indikator tersebut dapat diperoleh melalui laporan dari fasilitas 

kesehatan (facility based) dan data yang dikumpulkan dari masyarakat 

(community based). Komponen pembentuk IPM yang terakhir digambarkan 

melalui kualitas standar hidup. Standar hidup dihitung dari nilai daya beli atau 

purchasing power parity (PPP) dari setiap penduduk yang merupakan harga 

suatu kelompok barang, relative terhadap harga kelompok barang yang sama di 

daerah yang ditetapkan sebagai standar. Tabel dibawah ini menampilkan nilai 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun beserta komponen-

komponennya tahun 2007-2011.  

 

Tabel 4.9:  Komponen Indeks Pembangunan Manusia SWP Madiun dan 
Sekitarnya Tahun 2007-2011 

 

Uraian 
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

Kabupaten Pacitan 
a. Indeks Harapan Hidup 
b. Indeks Pendidikan 

c. Indeks Daya Beli 
d. IPM 

 
76,12 
75,76 
59,55 
70,48 

 
76,38 
75,76 
60,60 
70,91 

 
76,74 
75,96 
61,66 
71,45 

 
77,10 
76,39 
62,72 
72,07 

 
77,74 
77,75 
63,09 
72,76 

Kabupaten Ponorogo 
a. Indeks Harapan Hidup 

 
73,44 

 
73,85 

 
74,37 

 
74,88 

 
75,65 
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b. Indeks Pendidikan 

c. Indeks Daya Beli 
d. IPM 

70,99 
61,24 
68,55 

70,98 
62,37 
69,07 

71,83 
63,05 
69,75 

72,01 
63,97 
70,29 

73,31 
64,64 
71,20 

Kabupaten Madiun 
a. Indeks Harapan Hidup 
b. Indeks Pendidikan 

c. Indeks Daya Beli 
d. IPM 

 
72,38 
73,00 
59,35 
68,24 

 
72,58 
73,01 
60,31 
69,63 

 
72,87 
74,33 
60,64 
69,28 

 
73,16 
76,09 
61,29 
70,18 

 
73,62 
76,95 
61,65 
70,74 

Kabupaten Magetan 
a. Indeks Harapan Hidup 
b. Indeks Pendidikan 

c. Indeks Daya Beli 
d. IPM 

 
75,83 
75,84 
61,93 
71,20 

 
76,14 
76,34 
62,89 
71,79 

 
76,54 
76,97 
63,46 
72,32 

 
76,95 
77,19 
64,03 
72,72 

 
77,28 
78,19 
64,77 
73,40 

Kabupaten Ngawi 
a. Indeks Harapan Hidup 
b. Indeks Pendidikan 

c. Indeks Daya Beli 
d. IPM 

 
73,31 
70,38 
58,89 
67,52 

 
73,75 
70,38 
59,94 
68,02 

 
74,30 
70,84 
60,11 
68,41 

 
74,85 
70,90 
60,72 
68,82 

 
75,59 
72,04 
61,55 
69,72 

Kota Madiun 
a. Indeks Harapan Hidup 
b. Indeks Pendidikan 

c. Indeks Daya Beli 
d. IPM 

 
75,76 
87,74 
62,76 
75,42 

 
76,01 
87,74 
63,93 
75,89 

 
76,35 
88,24 
64,10 
76,23 

 
76,69 
88,36 
64,78 
76,61 

 
77,15 
88,97 
65,62 
77,25 

Sumber: Indikator Ekonomi dan Sosial Jawa Timur, 2011 

 

 Berdasarkan pada table di atas Kota Madiun sebagai pusat 

pengembangan kawasan SWP Madiun mempunyai indeks pembangunan 

manusia yang paling tinggi yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM pada 

tahun 2007 sebesar 75,42 dan terus meningkat hingga tahun 2011 sebesar 

77,25. Selain karena dipengaruhi oleh kondisi Kota Madiun yang merupakan 

pusat pengambangan wilayah, banyaknya sarana pendidikan tinggi di Kota 

Madiun ini juga mempengaruhi indeks pendidikan yang merupakan komponen 

dari IPM. Indeks pendidikan di Kota Madiun tercatat sebesar 88,97 yang juga 

merupakan nilai tertinggi dalam satu kawasan.  

 Kabupaten Magetan merupakan daerah kedua yang mempunyai indeks 

pembangunan manusia tertinggi yaitu sebesar 73,40 pada tahun 2011. Tingginya 

nilai IPM Kabupaten Magetan ini ditopang oleh indeks harapan hidup yang 

merupakan indikator kualitas kesehatan yaitu sebesar 77,28. Di samping itu 
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tingginya indeks pendidikan di Kabupaten Madiun juga menunjukkan angka yang 

tinggi yaitu 72,04 dimana menunjukkan adanya kualitas pendidikan yang baik di 

Kabupaten Magetan. Daerah ketiga dan keempat adalah Kabupaten Pacitan dan 

Kabupaten Ponorogo dimana masing-masing mempunyai angka IPM sebesar 

72,76 dan 71,21 di tahun 2011. Kabupaten Madiun menempati posisi selanjutnya 

yaitu mempunyai nilai IPM pada tahun 2011 sebesar 70,74. Peringkat terakhir 

adalah Kabupaten Ngawi dimana mempunyai indeks harapan hidup sebesar 

75,59, indeks pendidikan sebesar 72,04, serta indeks daya beli yang cukup 

rendah yaitu 61,55 menyebabkan niali IPM Kabupaten Ngawi menempati posisi 

paling belakang dalam satu kawasan SWP Madiun dan sekitarnya yaitu 69,72 di 

tahun 2011.  

 

 Berdasarkan pada uraian masing-masing variabel tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pertumbuhan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang 

lemah, hal ini dapat dideteksi dari peningkatan yang tidak signifikan selama 

periode penelitian. Kecenderungan lain yang muncul adalah pertumbuhan yang 

lemah akan rentan terhadap penurunan tingkat pertumbuhan. Hal ini berbeda 

dengan sektor perdagangan dimana mengami pertumbuhan yang tergolong 

cepat dan cenderung menguat. Pertumbuhan output sektor perdagangan 

menunjukkan angka yang terus meningkat selama kurun waktu sepuluh tahun.  

 Sementara dengan beberapa indikator makroekonomi seperti tingkat 

kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan 

yang menurun meskipun di beberapa daerah mengalami fluktuasi. Demikian 

halnya dengan IPM yang merupakan indeks komposit yang menggambarkan 

derajat kesejahteraan melalui komponen pendidikan, kesehatan, daya beli yang 

menunjukkan angka peningkatan.  
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4.2 Pengujian Kriteria Ekonometrika 

 Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena di dalam model regresi perlu 

memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, 

karena jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variable-variabel yang 

menjelaskan akan menjadi tidak efisien. Persamaan yang dibuat harus dapat 

memenuhi asumsi dasar yaitu tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas, 

tidak terjadi autokolerasi dan memenuhi asumsi kenormalan. 

 

4.2.1 Uji Normalitas  

Berdasarkan hasil regresi terhadap variabel tingkat kemiskinan (Y1) maka 

diperoleh hasil Uji J-B test dapat dilihat pada gambar berikut. Pada model 

persamaan pengaruh pertumbuhan sector utama (X1 dan X2) terhadap tingkat 

kemiskinan (Y1) yang menggunakan α sebesar 5% diperoleh nilai P value 

Jarque-Bera = 0,696 dimana nilai tersebut lebih besar dari α sebesar 5% 

sehingga dapat dikatakan bahwa error term terdistribusi normal. 

Variabel tingkat pengangguran terbuka (Y2) berdasarkan hasil Uji J-B test 

dapat dilihat pada pada model persamaan pengaruh pertumbuhan sector utama 

(X1 dan X2) terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y2) yang menggunakan α 

sebesar 5% diperoleh nilai P value Jarque-Bera = 0,0795 dimana nilai tersebut 

lebih besar dari α sebesar 5% sehingga dapat dikatakan bahwa error term 

terdistribusi normal. 

Begitu halnya dengan variabel IPM (Y3) maka diperoleh hasil Uji J-B test 

dapat dilihat pada model persamaan pengaruh pertumbuhan sector utam (X1 

dan X2) terhadap IPM (Y3) yang menggunakan α sebesar 5% yang 

menggunakan α sebesar 5% diperoleh nilai P value Jarque-Bera = 0,1263 

dimana nilai tersebut lebih besar dari α sebesar 5% sehingga dapat dikatakan 

bahwa error term terdistribusi normal. 
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4.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 

dapat dikatakan menjadi multikolinearitas. Persamaan regresi yang baik 

sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (terjadi 

multikolinearitas). Berdasarkan pada uji multikolinearitas , dapat diketahui bahwa 

tidak ada masalah multikolinearitas dalam persamaan regresi berganda. Hal ini 

dikarenakan nilai matriks korelasi dari semua variabel independen yaitu 

pertumbuhan sector pertanian (X1) dan variabel sector perdagangan, hotel, dan 

restoran (X2) adalah kurang dari 0,8.  

 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan metode White’s General 

Heteroskedasticity dengan dasar pengambilan keputusan. 

1. H0 = tidak ada heteroskedastisitas, yaitu apabila P-value Obs*R-squared 

> α, maka Ho diterima. 

2. H1 = ada heteroskedastisitas, yaitu apabila P-value Obs*R-squared < α, 

maka Ho ditolak.. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode White’s General 

Heteroskedasticity diperoleh kesimpulan yaitu pada uji heteroskedastisitas 

dengan variabel tingkat kemiskinan (Y1) sebagai variabel dependen nilai P-value 

Obs*R-squared adalah 0,3357. Dimana nilai tersebut lebih besar dari α (0,01) 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas di dalam model. 

Pada uji heteroskedastisitas dengan variabel tingkat pengangguran terbuka (Y2) 
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sebagai variabel dependen nilai P-value Obs*R-squared adalah 0,3974. Dimana 

nilai tersebut lebih besar dari α (0,01) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

heteroskedastisitas di dalam model. Pada uji heteroskedastisitas dengan variabel 

indeks pembangunan manusia (Y3) sebagai variabel dependen nilai P-value 

Obs*R-squared adalah 0,7532. Dimana nilai tersebut lebih besar dari α (0,01) 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas di dalam model. 

 

4.2.4 Uji Autokolerasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan 

kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang (sebelumnya). Pengujian 

menggunakan uji LM dengan metode Bruesch Godfrey  untuk melihat gejala 

autokorelasi. Metode ini didasarkan pada nilai F dan Obs*R-squared, dimana jika 

nilai probabilitas dari Obs*R-squared melebili tingkat kepercayaan, maka H0 

diterima artinya tidak ada masalah autokolerasi. Berdasakan pada pengujian LM 

tes diperoleh hasil yaitu variabel tingkat kemiskinan (Y1) sebagai variabel 

dependen nilai P-value Obs*R-squared adalah 0,1713. Dimana nilai tersebut 

lebih besar dari α (0,01) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi di 

dalam model. Pada uji LM dengan variabel tingkat pengangguran terbuka (Y2) 

sebagai variabel dependen nilai P-value Obs*R-squared adalah 0,3483. Dimana 

nilai tersebut lebih besar dari α (0,01) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

masalah autokorelasi di dalam model. Pada uji LM dengan variabel indeks 

pembangunan manusia (Y3) sebagai variabel dependen nilai P-value Obs*R-

squared adalah 0,3543. Dimana nilai tersebut lebih besar dari α (0,01) maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi di dalam model. 
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4.3 Pengujian Kriteria Statistika 

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2), digunakan untuk mengukur besaran variabel-

variabel bebas yang dapat menjelaskan variabel terikat. Koefisien ini 

menjelaskan seberapa besar variasi total pada bebas dalam model regresi 

tersebut. Nilai dari koefisien determinasi ialah antara 0 sampai 1. Dimana nilai R2 

yang mendekati 1 akan menunjukkan bahwa variabel dalam model tersebut 

dapat mewakili permasalahan yang diteliti, karena dapat menjelaskan variasi 

yang terjadi pada variabel dependennya.. Nilai R2 sama dengan atau mendekati 

0 menunjukkan bahwa variabel dalam model yang dibentuk tidak dapat 

menjelaskan variasi dalam variabel terikat. 

Berdasarkan model regresi yang diolah melalui program Eviews dapat 

diestimasi nilai Adjusted R2 dari hasil persamaan model berikut ini: 

1. Hasil regresi pengaruh variabel sector utama (X1 dan X2) terhadap 

tingkat kemiskinan (Y1) menunjukkan nilai Adjusted R2 = 0,75.  

Menandakan bahwa variasi dari perubahan variabel tingkat 

kemiskinan (Y1) mampu dijelaskan secara serentak oleh sector 

pertanian (X1) dan variabel sector perdagangan, hotel, dan restoran 

(X2) sebesar 75% Sedangkan sisanya sebesar 25% dijelaskan oleh 

factor-faktor lain yang tidak masuk dalam model. 

2. Hasil regresi pengaruh variabel sector utama (X1 dan X2) terhadap 

tingkat pengangguran terbuka (Y2) menunjukkan nilai Adjusted R2 = 

0,76 dimana diartikan sebagai variasi dari perubahan variabel tingkat 

pengangguran terbuka (Y2) mampu dijelaskan secara serentak oleh 

variabel sector pertanian (X1) dan variabel sector perdagangan, hotel, 



84 

 

 

dan restoran (X2) sebesar 26% sedangkan sisanya sebesar 74% 

dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3. Hasil regresi pengaruh variabel sector utama (X1 dan X2) terhadap 

indeks pembangunan manusia (Y3) menunjukkan nilai Adjusted R2 = 

0,78 dimana diartikan sebagai variasi dari perubahan variabel indeks 

pembangunan manusia (Y3) mampu dijelaskan secara serentak oleh 

variabel sector pertanian (X1) dan variabel sector perdagangan, hotel, 

dan restoran (X2) sebesar 78% sedangkan sisanya sebesar 22% 

dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

 

4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Uji t-statistik digunakan untuk menguji signifikansi 

pengaruh parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan 

menggunakan tingkat signifikansi α = 5 persen atau 0,05 dimana tingkat 

signifikansinya ditentukan dengan nilai probabilitas < 0,05 atau dengan 

membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Hipotesa nol (Ho) akan diterima 

atau ditolak dengan ketentuan sebagai berikut: 

H0 = Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (p-value > α) 

H1 = Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel bebas (p-value < α) 

Berdasarkan hasil uji statistic dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel sector pertanian (X1) dan variabel sector perdagangan, 

hotel, dan restoran (X2) tidak/berpengaruh signifikan terhadap 

variabel tingkat kemiskinan (Y1). Ditunjukkan oleh nilai p-value 

variabel X1 sebesar 0,08 yang lebih besar dari α sebesar 5% atau 
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0,05. Dan p-value variabel X2 sebesar 0,000 yang kurang dari α 

sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan uji di atas memperlihatkan bahwa 

secara parsial variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y1, 

namun sebaliknya ditunjukkan dengan variabel X2 yang secara 

parsial mempunyai hubungan yang sigifikan terhadap variabel Y1 

atau tingkat kemiskinan. 

2. Variabel sector pertanian (X1) dan variabel sector perdagangan, 

hotel, dan restoran (X2) tidak/berpengaruh signifikan terhadap 

variabel tingkat pengangguran terbuka (Y2). Ditunjukkan oleh nilai p-

value variabel X1 sebesar 0,56 yang lebih besar dari α sebesar 5% 

atau 0,05 . Dan p-value variabel X2 sebesar 0,000 yang lebih kurang 

dari α sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan uji di atas memperlihatkan 

bahwa secara parsial variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel 

Y2, namun sebaliknya ditunjukkan dengan variabel X2 yang secara 

parsial mempunyai hubungan yang sigifikan terhadap variabel Y2 

atau tingkat pengangguran terbuka.  

3. Variabel sector pertanian (X1) dan variabel sector perdagangan, 

hotel, dan restoran (X2) tidak/berpengaruh signifikan terhadap 

variabel indeks pembangunan manusia (Y3). Ditunjukkan oleh nilai p-

value variabel X1 sebesar 0,000. Dan p-value variabel X2 sebesar 

0,000 yang keduanya kurang dari α sebesar 5% atau 0,05. 

Menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel Y3 yaitu IPM. 
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4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama 

atau simultan. Ketentuan dari penerimaan atau penilakan hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

1. Apabila F-hitung  > F-table, Ho ditolak dimana artinya variabel-variabel 

bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel  terikat atau P-value lebih 

kecil dari α 5%. 

2. Apabila F-hitung < F-table, Ho diterima yang mengartikan bahwa variabel-

variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau 

apabila P-value lebih besar dari α 5%. 

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa: 

1. Nilai F-tabel = 0,000 dan nilai F-hitung = 29,274. Pada uji regresi 

pertama dengan variabel tingkat kemiskinan (Y1) merupakan variabel 

dependen. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan atau secara 

simultan ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan (nilai F-tabel < nilai F-tabel) dan probabilitas di 

bawah 5% (0,000 < 0,05). 

2. Nilai F-tabel = 0,000 dan nilai F-hitung = 11,467 Pada uji regresi 

pertama dengan variabel tingkat pengangguran terbuka (Y2) 

merupakan variabel dependen. Hal ini berarti bahwa secara 

keseluruhan atau secara simultan ketiga variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (nilai F-tabel < nilai 

F-tabel) dan probabilitas di bawah 5% (0,000 < 0,05). 

3. Nilai F-tabel = 0,000 dan nilai F-hitung = 32,318 Pada uji regresi 

pertama dengan variabel pembangunan manusia (Y3) merupakan 

variabel dependen. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan atau 
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secara simultan ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia (nilai F-tabel < nilai F-tabel) 

dan probabilitas di bawah 5% (0,000 < 0,05). 

 

4.4 Uji Kesesuaian Model 

4.4.1 Estimasi Model Fixed (FEM) dan Estimasi Model Random (REM) 

 Estimasi model fixed effect dan random effect ini dilakukan melalui 

pengujian F-test dan Chi-square. Jika p-value lebih kecil dari α sebesar 5% atau 

0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Demikian pula sebaliknya. Dengan 

demikian maka: 

Ho : model mengikuti model pool. 

H1 : model mengikuti model fixed 

Hasil estimasi model fixed adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil tes 

uji kesesuaian model, diperoleh hasil yaitu ada model estimasi ketiga (Y1), nilai 

cross-section F sebesar 0,000 dan cross-section chi square sebesar 0,000 . Nilai 

ini kurang dari α sebesar 5% atau 0,05. Sehingga H0 ditolak dan menerima H1 

sehingga model mengikuti fixes effect model. .  

 

Tabel 4.10:   Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap 
Tingkat Kemiskinan (Y1) Menggunakan Fixed Effect Model 

 
Dependent Variable: Y1?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/18/14   Time: 20:39   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   

Cross-sections included: 6   

Total pool (balanced) observations: 60  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 25.79639 1.422021 18.14065 0.0000 

X1? -0.621601 0.350994 -1.770975 0.0824 

X2? -0.988027 0.170618 -5.790864 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

_PACITAN--C 7.412952    
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_PONOROGO--C 1.611130    

_MADIUN--C 0.291363    

_MAGETAN--C -2.546355    

_NGAWI--C 4.743951    

_MADIUNKOTA--C -11.51304    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.786059     Mean dependent var 17.04800 

Adjusted R-squared 0.757260     S.D. dependent var 6.901974 

S.E. of regression 3.400511     Akaike info criterion 5.409295 

Sum squared resid 601.3008     Schwarz criterion 5.688540 

Log likelihood -154.2788     Hannan-Quinn criter. 5.518523 

F-statistic 27.29402     Durbin-Watson stat 1.160030 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 Sumber: Hasil Pengolahan EViews 6 

 

Pada model estimasi ketiga (Y3), nilai cross-section F sebesar 0,000 dan 

cross-section chi square sebesar 0,000 . Nilai ini kurang dari α sebesar 5% atau 

0,05. Sehingga H0 ditolak dan menerima H1 sehingga model mengikuti fixes 

effect model.  

 

Tabel 4.11:  Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap 
IPM (Y3) Menggunakan Fixed Effect Model 

 
Dependent Variable: Y3?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/18/14   Time: 20:50   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   

Cross-sections included: 6   

Total pool (balanced) observations: 60  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 64.63198 0.685613 94.26896 0.0000 

X1? 0.607513 0.169228 3.589910 0.0007 

X2? 0.501229 0.082262 6.093100 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

_PACITAN--C -1.115631    

_PONOROGO--C -1.963849    

_MADIUN--C -0.941629    

_MAGETAN--C 1.795532    

_NGAWI--C -3.851133    

_MADIUNKOTA--C 6.076710    
     
      Effects Specification   
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Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.813092     Mean dependent var 69.96300 

Adjusted R-squared 0.787931     S.D. dependent var 3.560231 

S.E. of regression 1.639521     Akaike info criterion 3.950251 

Sum squared resid 139.7775     Schwarz criterion 4.229497 

Log likelihood -110.5075     Hannan-Quinn criter. 4.059479 

F-statistic 32.31587     Durbin-Watson stat 1.203421 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

  Sumber: Hasil Pengolahan EViews 6 

 

Estimasi model random dilakukan dengan prosedur pengujian Hausman 

(Hausman Test). Apabila p-valueI lebih kecil dari α sebesar 5% atau 0,05 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Demikian pula sebaliknya, dengan demikian maka: 

 H0: model mengikuti model random 

 H1: model mengikuti model fixed 

 Hasil estimasi model random adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12:   Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap 
Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) Menggunakan Random 
Effect Model 

Dependent Variable: Y2?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/18/14   Time: 20:47   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   

Cross-sections included: 6   

Total pool (balanced) observations: 60  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.615613 1.474866 6.519651 0.0000 

X1? -0.119749 0.206387 -0.580216 0.5641 

X2? -0.447988 0.100706 -4.448463 0.0000 

Random Effects (Cross)     

_PACITAN--C -3.085379    

_PONOROGO--C -1.222533    

_MADIUN--C 1.254141    

_MAGETAN--C -2.398896    

_NGAWI--C 0.209738    

_MADIUNKOTA--C 5.242930    
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
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Sumber: Hasil Pengolahan EViews 6 

 

Berdasarkan hasil tes kesesuaian model, diperoleh hasil yaitu ada model 

estimasi ketiga (Y2), nilai cross-section F sebesar 0,000 dan cross-section chi 

square sebesar 0,2928 . Nilai ini lebih dari α sebesar 5% atau 0,05. Sehingga H0 

diterima sehingga model mengikuti random effect model.  

 

4.5 Intepretasi Hasil dan Pembahasan 

 Persamaan regresi pengaruh pertumbuhan sector utama terhadap tingkat 

kemiskinan, tingkat pengangguran, dan IPM di SWP Madiun dan sekitarnya 

tahun 2003-2012 dengan menggunakan pengolahan data panel adalah sebagai 

berikut : 

……………………………………..(4.1) 

……………………………………..(4.2) 

……………………………………(4.3) 

Persamaan regresi di atas dapat diintepretasikan sebagai berikut. 

1. Persamaan regresi 4.1 mengandung arti koefisien regresi untuk 

pertumbuhan sector pertanian bertanda negative berarti hubungan antara 

Cross-section random 2.972536 0.6861 

Idiosyncratic random 2.010608 0.3139 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.790126     Mean dependent var 1.285171 

Adjusted R-squared 0.765218     S.D. dependent var 2.354942 

S.E. of regression 2.018643     Sum squared resid 232.2704 

F-statistic 11.64796     Durbin-Watson stat 0.828231 

Prob(F-statistic) 0.000057    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.173391     Mean dependent var 6.144333 

Sum squared resid 711.9985     Durbin-Watson stat 0.270188 
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variabel bebas dengan variabel terikat berlawanan. Koefisien regresi 

untuk pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran bertanda negative 

yang bermakna bahwa terdapat buhungan yang tidak searah antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Tanda masing-masing koefisien 

regresi tersebut mengandung makna: 

a. Nilai konstanta sebesar 25,793 dapat diartikan apabila variabel 

pertumbuhan sector pertanian (X1) dan variabel pertumbuhan sector 

perdagangan hotel restoran dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan, maka tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 

25,793 dengan asumsi variabel lain adalah tetap. 

b. Nilai koefisien regresi pada variabel pertumbuhan sector pertanian 

(X1) adalah 0,621 yang artinya apabila variabel pertumbuhan sector 

pertanian bertambah 1 % sedangan variabel pertumbuhan sector 

perdagangan (X2) adalah konstan, maka tingkat kemiskinan (Y1) 

akan mengalami penurunan sebanyak 0,621 persen.Tanda negative 

(-) menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara variabel X1 

dan Y1. 

c. Nilai koefisien regresi pada variabel pertumbuhan sector perdagangan 

hotel restoran (X2) adalah 0,988 yang artinya apabila variabel 

pertumbuhan sector pertanian bertambah 1% sedangan variabel 

pertumbuhan sector pertanian adalah konstan, maka tingkat 

kemiskinan (Y1) akan mengalami penurunan sebesar 0,988 persen. 

Tanda negative (-) menunjukkan adanya hubungan berlawanan 

anatara variabel X2 dan Y1.  

2. Persamaan regresi 4.2 mengandung arti koefisien regresi untuk 

pertumbuhan sector pertanian bertanda negative berarti hubungan antara 
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variabel bebas dengan variabel terikat berlawanan. Koefisien regresi 

untuk pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran bertanda negative 

yang bermakna bahwa terdapat buhungan yang tidak searah antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Tanda masing-masing koefisien 

regresi tersebut mengandung makna: 

a. Nilai konstanta sebesar 9,615 dapat diartikan apabila variabel 

pertumbuhan sector pertanian (X1) dan variabel pertumbuhan sector 

perdagangan hotel restoran dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan, maka tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 

9,615 dengan asumsi variabel lain adalah tetap. 

b. Nilai koefisien regresi pada variabel pertumbuhan sector pertanian 

(X1) adalah 0,1197 yang artinya apabila variabel pertumbuhan sector 

pertanian bertambah 1 % sedangan variabel pertumbuhan sector 

perdagangan (X2) adalah konstan, maka tingkat pengangguran (Y2) 

akan mengalami penurunan sebanyak 0,1197 persen. Tanda 

negative (-) menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara 

variabel X1 dan Y2. 

c. Nilai koefisien regresi pada variabel pertumbuhan sector 

perdagangan hotel restoran (X2) adalah 0,447 yang artinya apabila 

variabel pertumbuhan sector pertanian bertambah 1% sedangan 

variabel pertumbuhan sector pertanian adalah konstan, maka tingkat 

pengangguran (Y2) akan mengalami penurunan sebesar 0,447 

persen. Tanda negative (-) menunjukkan adanya hubungan 

berlawanan anatara variabel X2 dan Y2.  

3. Persamaan regresi 4.3 mengandung arti koefisien regresi untuk 

pertumbuhan sector pertanian bertanda negative berarti hubungan antara 
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variabel bebas dengan variabel terikat searah. Koefisien regresi untuk 

pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran bertanda positif yang 

bermakna bahwa terdapat hubungan yang searah antara variabel bebas 

dan variabel terikat. Tanda masing-masing koefisien regresi tersebut 

mengandung makna: 

a. Nilai konstanta sebesar 64,631 dapat diartikan apabila variabel 

pertumbuhan sector pertanian (X1) dan variabel pertumbuhan 

sector perdagangan hotel restoran dianggap konstan atau tidak 

mengalami perubahan, maka tingkat kemiskinan mengalami 

kenaikan sebesar 25,793 dengan asumsi variabel lain adalah 

tetap. 

b. Nilai koefisien regresi pada variabel pertumbuhan sector pertanian 

(X1) adalah 0,621 yang artinya apabila variabel pertumbuhan 

sector pertanian bertambah 1 % sedangan variabel pertumbuhan 

sector perdagangan (X2) adalah konstan, maka IPM (Y3) akan 

mengalami kenaikan sebanyak 0,621 persen. Tanda positif (+) 

menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel X1 dan 

Y3. 

c. Nilai koefisien regresi pada variabel pertumbuhan sector 

perdagangan hotel restoran (X2) adalah 0,607 yang artinya 

apabila variabel pertumbuhan sector pertanian bertambah 1% 

sedangan variabel pertumbuhan sector pertanian adalah konstan, 

maka IPM (Y3) akan mengalami penurunan sebesar 0,607 

persen. Tanda positif (+) menunjukkan adanya hubungan searah 

anatara variabel X2 dan Y3.  
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4.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat Kemiskinan 

4.5.1.1 Sektor Pertanian dan Tingkat Kemiskinan 

 Berdasarkan pada hasil regresi pengaruh pertumbuhan sector utama (X1 

dan X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y1) menunjukkan bahwa pertumbuhan 

sector pertanian yang ditunjukkan oleh variabel X1 tidak signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di SWP Madiun dan sekitarnya. Pengujian ini dilakukan 

dengan uji t, dimana diketahui berdasarkan persamaan regresi diperoleh nilai t 

untuk variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) nilai probabilitasnya adalah 

sebesar 0,08 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Oleh karena variabel 

pertumbuhan sector ekonomi (X1) nilai signifikannya lebih besar dari tingkat 

signifikansi (0,08 > 0,05) sehingga menerima H0 dan menolak H1. Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan sector pertanian 

(X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien 

pertumbuhan sector pertanian (X1) bertanda negative sebesar 0,621 

menunujukkan jika pertumbuhan sector pertanian meningkat sebesar 1% maka 

akan menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 0,62%.  

 Nurhadi (2007) dalam penelitiannya tentang kemiskinan di daerah 

pedesaan dan perkotaan menyebutkan bahwa berdasarkan perhitungan secara 

statistic diperoleh hasil yaitu tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan sector 

pertanian dan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Nurhadi memberikan 

penjelasan atas penelitiaannya bahwa besar kecilnya tingkat kemiskinan yang 

berada di daerah pedesaan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan sector 

pertanian, atau dengan kata lain tingkat kemiskinan di daerah pedesaan tidak 

hanya tergantung pada sector pertanian namun juga berasal dari sector yang 

lainnya.  



95 

 

 

 Penelitian empiris yang lain dilakukan oleh Arianti, et all (2011) dimana 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor persentase tenaga kerja sektor 

pertanian berpengaruh tidak nyata terhadap tingkat kemiskinan. Kemiskinan 

seseorang atau keluarga tidak disebabkan oleh di sektor atau di bidang apa 

mereka bekerja, tetapi lebih kepada kemampuan mereka untuk memperoleh 

pendapatan dan mencukupi kebutuhan keluarga, baik kemampuan dari dalam 

diri maupun daya dukung lingkungan sekitarnya (Prayitno dan Santosa, 1996 dan 

Krisnamurthi, 2004 dalam Yuliarso). 

 Selain itu hasil yang sama juga disampaikan oleh Wijayanto (2010) yang 

meneliti tentang pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap 

kemiskinan di kabupaten / kota Jawa Tengah tahun 2005 – 2008. Berdasarkan 

penelitiannya diperoleh hasil bahwa Variabel PDRB menunjukkan tanda negatif 

namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa 

Tengah. Ketidaksignifikannya PDRB dalam mempengaruhi kemiskinan juga 

dapat dilihat berdasarkan data bahwa peningkatan laju PDRB di Jawa Tengah 

dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 tidak selalu diiringi dengan 

penurunan kemiskinan di Jawa Tengah.  

Secara geografis  dan tatanan ekonomi Provinsi Jawa Timur 

dikelompokkan dalam 4 koridor yaitu koridor Utara-Selatan, koridor Barat-Daya, 

koridor Timur, dan koridor Utara. SWP Madiun dan sekitarnya termasuk dalam 

koridor Utara dan koridor Barat Daya. Karakteristik masing-masing koridor ini 

merupakan daerah dengan tinglkat kesuburan sedang dan tingkat 

pengembangan sedang, sedangkan koridor Barat Daya mempunyai karakteristik 

wilayah tandus, tidak subur, dan belum berkembang karena mencakup 

pegunungan kapur selatan. Namun demikian SWP Madiun ini tergolong dalam 

kelompok kabupaten/kota dengan tipologi resource base yang mempunyai 
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potensi sumberdaya alam yang cukup baik terutama pada wilayah barat yang 

dominan pada aspek pertanian.  

Namun kenyataan ini ternyata tidak mempunyai dampak terhadap 

pengentasan kemiskinan di SWP Madiun. Fakta di lapangan menyebutkan 

bahwa pertumbuhan pertanian di SWP Madiun dan sekitarnya tidak diikuti 

dengan percepatan penurunan yang signifikan pada jumlah penduduk miskin. 

Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa pertumbuhan pertanian terus mengalami 

peningkatan pada tahun 2010 sampai 2012 meskipun terjadi fluktuasi di 

beberapa kabupaten. Kenaikan pertumbuhan pertanian ini diimbangi secara 

berlawanan oleh jumlah penduduk miskin yang menunjukkan angka yang terus 

menurun dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Secara teoritis hubungan yang 

negative antara pertumbuhan dan kemiskinan dapat terpenuhi, namun sesuai 

dengan hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa pertumbuhan sector 

pertanian tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penurunan angka 

kemiskinan. 

 

Tabel 4.13:  Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Jumlah Penduduk Miskin di 
SWP Madiun dan Sekitarnya tahun 2011-2012 

 

Kabupaten/Kota 
Pertumbuhan Pertanian Jumlah Penduduk Miskin 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Pacitan 3,85 3,49 3,72 105,400 98,700 93,600 

Ponorogo 3,26 1,64 2,98 113,000 105,900 100,400 

Madiun 3,91 2,85 3,35 102,300 85,800 90,800 

Magetan 3,74 4,02 4,03 80,200 75,000 71,100 

Ngawi 4,87 3,19 5,51 149,100 137,800 130,700 

Kota Madiun 4,46 (0,68) 2,46 10,400 9,700 9,200 

Sumber: BPS Jawa Timur, 2013 

 

 Penyebab dari tidak signifikannya hubungan antara pertumbuhan 

pertanian dengan kemiskinan adalah penyebab kemiskinan di kabupaten kota 

yang tergabung dalam SWP Madiun ini berasal dari ketidakmampuan penduduk 
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SWP Madiun dalam memenuhi kebutuhan dasar. Secara umum, kemiskinan 

merupakan suatu kondisi dimana adanya ketidakmampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Sen dalam 

Siregar dan Wahyuniarti (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan lebih terkait 

dengan ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada 

apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.  

 Penelitian ini menunjukkan bahwa di wilayah SWP Madiun, pertumbuhan 

pertanian saja tidak akan mampu menggerakkan angka kemiskinan menjadi 

berkurang secara signifikan. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin 

apabila tingkat pendapatan secara absolut berada di bawah tingkat subsisten 

atau cukup. Karena kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar, maka apabila sesorang berada dalam kondisi miskin, maka 

segala kebutuhan dasar tidak akan terpenuhi, yang mencakup kebutuhan makan, 

kesempatan mendapat pendidikan dan layanan kesehatan. Sehingga untuk 

mengukur hal tersebut dapat dilihat melalui indeks purchasing power parity atau 

daya beli masyarakat.  

 

Tabel 4.14: Indeks Daya Beli SWP MAdiun dan Sekitarnya Tahun 2010-2012 

Kabupaten Kota 
Indeks Daya Beli 

2009 2010 2011 

Pacitan 61,66 62,72 63,09 

Ponorogo 63,05 63,97 64,64 

Madiun 60,64 61,29 61,65 
Magetan 63,46 64,03 64,77 

Ngawi 60,11 60,72 61,55 

Kota Madiun 64,10 64,78 65,62 
Sumber: BPS, 2012 

Tabel di atas menjelaskan bahwa daya beli masyarakat di kota kabupaten 

yang termasuk dalam SWP Madiun tergolong rendah. Rendahnya indeks daya 

beli ini cenderung disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat untuk 
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memperoleh pekerjaan yang layak dan akses memenuhi kebutuhan dasar. Teori 

proses penetasan ke bawah (trickle down effect) menyebutkan bahwa 

pembangunan harus ditekankan pada peningkatan yang bersamaan antara 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sehingga akan mendongkrak 

daya beli untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. 

 

4.5.1.2 Keterkaitan Sektor Pertanian dengan Kemiskinan 

 Sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama 

sebagian besar penduduk. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, wilayah 

SWP Madiun dan sekitarnya merupakan daerah yang pertumpu pada sektor 

pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerahnya. Sampai saat ini 

sektor pertanian masih merupakan penyumbang utama dalam pembentukan 

PDRB. Namun daya tawar sektor pertanian yang begitu tinggi ini ternyata 

semakin tergeser oleh keberadaan sektor lain dan angka kemiskinan yang tidak 

kunjung berkurang. 

 Penyebab dari perlambatan laju perekonomian sektor pertanian dan tidak 

diikutinya dengan penekanan angka kemiskinan bukan disebabkan karena 

kurang berkembangnya sektor ini. Penyebab utama adalah rendahnya kualitas 

sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian pada umumnya relative 

rendah. Rata-rata jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian berdasarkan 

pendidikan tinggi yang ditamatkan adalah lulusan sekolah sadar dan menengah 

pertam. Data angkatan kerja Provinsi Jawa Timur yang dihimpun oleh BPS 

menyatakan bahwa meskipun menunjukkan penurunan, namun dominasi 

pendidikan rendah yang bekerja di sektor pertanian masih menjadi mayoritas di 

sektor ini. Hal tersebutlah yang mempunyai keterkaitan besar terhadap 

rendahnya produktifitas. Produktifitas yang rendah merupakan sebab dari tingkat 
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pendapatan yang rendah. Hal inilah yang berimplikasi pada kemiskinan yang 

mendominasi sektor pertanian di daerah pedesaan.  

 Sen (1999) dalam Arifin (2007) menjelaskan bahwa petani selalu 

berkaitan erat dengan kemiskinan, hal ini disebabkan karena tidak mempunyai 

kemampuan (entitlement) dan kemerdekaan (freedom) untuk melakukan sesuatu 

bagi keluarga. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Sen bahwa penghasilan yang 

tidak memadai oleh petani ditambah dengan buruknya akses terhadap lahan 

pertanian sebagai factor produksi terpenting dalam dalam suatu budidaya 

pertanian akan secara terus menerus akan menyebabkan tidak tercapainya 

peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani. Berdasarkan pada 

sensus pertanian tahun 2013 menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga usaha 

tani mengalami rata-rata penurunan sebanyak 27 persen. Sedangkan pelaku 

usaha industry pertanian tidak banyak mengalami peningkatan dari tahun 2003 

hingga tahun 2013. Hal tersebut juga diperparah dengan kondisi jumlah rumah 

tangga usaha pertanian pengguna lahan di SWP Madiun dan sekitarnya yang 

menunjukkan persentase minus selama kurun waktu 2003 hingga 2013 rata-rata 

sebesar 26, 3 persen.  

 Di sisi lain lambatnya laju penurunan penduduk miskin di sektor pertanian 

juga disebabkan oleh nilai tukar petani (NTP)yang terus memburuk karena laju 

laju kenaikan harga kebutuhan hidup jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan 

harga hasil produksi pertanian umumnya. Arifin (2007) menambahkan bahwa 

keterkaitan kemiskinan dengan pertanian dewasa ini disebabkan oleh 

pergesernya sektor nonusaha tani yang dianggap semakin penting bagi petani 

untuk menopang kehidupan sehari-hari. Dua decade terakhir, peran pendapatan 

nonusaha tani (off-farm income) menjadi komponen yang penting bagi rumah 

tangga petani. Sektor luar usaha tani yang meningkat pesat tersebut adalah 
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sektor perdagangan, transportasi, jasa, dan industry. Hal inilah yang 

menciptakan sebuah fenomena dimana petani skala kecil terpaksa 

mengandalkan aktivitas ekonomi di luar usaha tani untuk dapat mempertahankan 

kehidupan rumah tangganya.  

 Sehingga dengan demikian maka diperlukan upaya pemberdayaan 

masyarakat dari lapisan bawah yang masih aktif, peningkatan kinerja usaha 

ekonomi produktif dan pemberian akses lahan, pasar, informasi, sumber 

keuangan, dan lain-lain yang memadai dapat dijadikan pendongkrak berharga 

bagi pengentasan kemiskinan terutama di sektor pertanian di wilayah pedesaan. 

Upaya dan strategi tersebut diharapkan mampu menindaklanjuti performa 

agrarian tanpa harus kehilangan esensi utama dari strategi triple-track yang telah 

dicanangkan di era pemerintahan saat ini.  

 

4.5.1.3 Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran dan Tingkat Kemiskinan 

 
 Hasil regresi menunujukkan bahwa variabel pertumbuhan sector 

perdagangan hotel dan restoran signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP 

Madiun dan sekitarnya. Dengan menggunakan uji t, maka diketahui variabel 

pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran (X2) mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan variabel tingkat kemiskinan. Koefisien pertumbuhan sector perdagangan 

hotel dan restoran (X2) berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat 

kemiskinan. Koefisien variabel X2 bertanda negatif sebesar 0,980 menunjukkan 

apabila pertumbuhan sector pertanian meningkat sebesar 1% maka akan 

menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 0,98%. Secara keseluruhan kedua 

variabel independen X1 dan X2 berpengaruh negative terhadap tingkat 
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kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi 

landasan dalam penelitian ini.  

Penelitian empiris yang mendukung hasil ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Arianti, et all (2011) yang meneliti tentang tingkat kemiskinan 

regional di provinsi Bengkulu. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa koefisien 

faktor persentase tenaga kerja pertanian bernilai negatif, yaitu sebesar – 0,1118 

yang memberi arti bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian 

meningkat, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun.  Hal ini menunjukkan 

bahwa ternyata sektor pertanian dianggap sektor yang paling kuat bertahan 

dalam badai krisis.  Sektor pertanian yang dinamis dianggap mampu 

memberikan penghidupan yang lebih baik (Arifin, 2004 ;  Arsyad, 2004).  

Kuznet yang menyebutkan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan 

mempunyai korelasi yang sangat kuat, hal ini disebabkan karena pada tahap 

awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat 

mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah penduduk miskin akan berangsur-

angsur berkurang. Selanjutnya menurut Siregar (2008) mengungkapkan 

pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan angka 

kemiskinan, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menurunkan 

tingkat kemiskinan yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan 

daerah.  

Menurut Todaro (2000) pada proses awal, pembangunan akan 

terkonsentrasi hanya pada wilayah yang modern seperti wilayah perkotaan. 

Beberapa wilayah di SWP Madiun pada awalnya sudah mempunyai kinerja 

investasi yang baik, misalnya Kota Madiun, maka dengan sendirinya kinerja 

lainnya juga akan meningkat, termasuk ketersediaan infrastruktur yang seiring 

dengan semakin berkembangnya kegiatan perdagangan. Dengan adanya 



102 

 

 

dukungan infrasruktur yang baik, seperti fasilitas jalan, sarana komunikasi, dan 

keuangan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari 

peningkatan output yang bermuara pada meningkatnya permintaan kerja yang 

berdampak pada pengurangan angka penduduk miskin (Marhaeni dalam 

Prastyadewi, 2011). Sehingga dengan demikian, tersedianya infrastruktur akan 

mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja, produksi barang dan jasa sector 

perdagangan, yang berujung pada pengentasan kemiskinan suatu wilayah. 

Kualitas dari infrastruktur juga menjadi hal penting karena mempengaruhi 

perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah, perbedaan 

itulah yang menjadi awal dari munculnya perbedaan penyerapan kerja pada 

masing-masing wilayah yang tergabung dalam SWP Madiun dan sekitarnya. 

 

4.5.1.4 Keterkaitan Sektor Perdagangan dengan Tingkat Kemiskinan 

 Pembahasan sebelumnya telah menjabarkan bahwa adanya 

kecenderungan pergeseran sektoral yang ada di SWP Madiun. Pergeseran 

sektoral ini ditandai dengan adanya pengalihan tenaga kerja, pertumbuhan 

kesempatan kerja, dan perluasan output yang terjadi dari sektor pertanian ke 

sektor padat modal seperti perdagangan, hotel, dan restoran. Indikasi yang 

muncul sebagai akibat dari pergeseran sektoral ini adalah penurunan peran 

sektor pertanian dan peningkatan peran dari sektor lain.  

 Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena pergeseran sektoral merupakan 

hal yang pasti terjadi. Namun hal ini akan menjadi sebuah permasalahan apabila 

perubahan struktur yang terjadi belum mencapai kondisi yang mantap, artinya 

perubahan perubahan struktur hanya bersifat perubahan struktur pendapatan  

yang belum diiringi dengan perubahan dalam struktur ketenagakerjaan. Dumairy 

(1996) menjelaskan bahwa overpopulated di sektor pertanian tidak sepenuhnya 
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dapat terserap di sektor modern karena factor skil dan keahlihan dari tenaga 

kerja. Hal ini bermuara pada keputusan para tenaga kerja yang tidak tertampung 

di sektor perdagangan yang berorientasi pada penggunaan modal seperti jasa 

perhotelan untuk bekerja di sektor informal atau tetap berada di sektor pertanian. 

Bertahannya tenaga kerja di sektor pertanian inilah yang merupakan kultur dari 

masyarakat agraris yang tidak mampu bertahan dalam persaingan kerja. Hal ini 

sekaligus sebagai penanda bahwa sektor pertanian secara tidak langsung 

bertindak sebagai sektor penampung.  

 BPS (2012) menjelaskan bahwa kontribusi tersebar yang menyumbang 

pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran di SWP Madiun dan 

sekitarnya adalah sub sektor perdagangan dan restoran sedangkan penyumbang 

paling rendah adalah sub sektor hotel. Hal ini dapat dimengerti karena tenaga 

kerja yang tidak mempunyai skil baik akan menjatuhkan pilihan bekerja di bidang 

perdagangan. Sehingga dengan keputusan tersebut diharapkan akan tercapai 

tingkat pendapatan yang mampu memperbaiki taraf kesejahteraan.  

 

4.5.2 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka 

4.5.2.1 Sektor Pertanian dan Pengangguran Terbuka 

Berdasarkan pada hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan sector 

pertanian yang ditunjukkan oleh variabel X1 tidak signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di SWP Madiun dan sekitarnya. Pengujian ini dilakukan 

dengan uji t, dimana diketahui berdasarkan persamaan regresi diperoleh nilai t 

untuk variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) nilai probabilitasnya adalah 

sebesar 0,56 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Oleh karena variabel 

pertumbuhan sector ekonomi (X1) nilai signifikannya lebih besar dari tingkat 
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signifikansi (0,56 > 0,05) sehingga menerima H0 dan menolak H1. Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan sector pertanian 

(X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. 

Koefisien pertumbuhan sector pertanian (X1) bertanda negative sebesar 0,1197 

menujukkan jika pertumbuhan sector pertanian meningkat sebesar 1% maka 

akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 0,11%.  

 Hasil studi empiris dari penelitian Mambea et al (2010) yang meneliti 

tentang tingkat pengangguran di 25 kabupaten kota di Jawa Barat pada periode 

2006-2009 menyebutkan bahwa terdapat dua lapangan pekerjaan utama yakni 

lapangan pekerjaan utama industri manufaktur dan perdagangan yang 

berpengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Jawa 

Barat sedangkan lapangan pekerjaan utama pertanian tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Jawa Barat. Hal ini 

disebabkan oleh ketertarikan sebagian besar masyarakat Jawa Barat yang 

berada di pedesaan untuk melakukan migrasi ke perkotaan dan mendapat 

pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi seperti bekerja di bidang 

industri atau perdagangan. Saat ini bidang pertanian tidak menjadi daya tarik 

yang kuat bagi masyarakat Jawa Barat. Hal ini juga mendorong semakin 

banyaknya pengalihan lahan pertanian menjadi lahan-lahan industri di Jawa 

Barat. 

 Tidak terdapatnya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan 

pertanian dan pengangguran yang berada di SWP Madiun dan sekitarnya 

disebabkan karena tingkat pengangguran tidak akan berkurang apabila 

mengandalkan pertumbuhan sector pertanian. Pertanian merupakan sector yang 

padat karya yang juga berarti sector ini mampu menyerap tenaga kerja. 

Pertumbuhan sector pertanian menunjukkan nilai yang terus meningkat 
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meskipun terdapat beberapa nilai yang berfluktuasi. Begitu pula dengan 

penyerapan kerja di sector pertanian yang mengalami kenaikan sepanjang 2010 

hingga 2012. Berdasarkan data keadaan angkatan kerja di Jawa Timur yang 

diterbitkan BPS, tercatat penyerapana tenaga kerja di sector pertanian 

mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut sangat lambat dan jauh tertinggal 

dibanding dengan sector padat modal lain.  

Setyawan (2008) melakukan penelitian tentang potensi penyerapan 

tenaga kerja sektoral di Jawa Timur. Hasil yang diperoleh adalah bahwa nilai 

elastisitas pertumbuhan pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja mayoritas 

mempunyai nilai  elastisitas sangat rendah hingga sedang yaitu antara 0,18-0,68. 

Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa pertumbuhan pertanian tidak 

mampu mengurangi angka pengangguran sekalipun merupakan sector utama di 

SWP Madiun. Seperti yang terlihat pada table di bawah ini.  

 

Tabel 4.15:  Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Utama SWP Madiun dan 
sekitarnya Tahun 2010-2012 

 

Kabupaten/Kota 
Nilai Elastisitas Penyerapan 

 Tenaga Kerja 

Pertanian  Perdagangan 

Pacitan 0,04 0,05 

Ponorogo 0,07 0,17 

Madiun 0,34 0,35 

Magetan 0,01 0,23 

Ngawi 2,58 0,43 

Kota Madiun 0,02 4,58 
   Sumber: Setyawan, 2011  

 

 Fenomena tersebut disebabkan karena komponen pengangguran terbuka 

yang didominasi oleh para pencari kerja tidak lagi tertarik untuk masuk di sector 

pertanian. Banyak sebab yang melatarbelakangi minimnya minat kerja di sector 

ini diantaranya karena pertanian di wilayah ini masih menggunakan teknologi 

tradisional sehingga memperlambat laju pertumbuhan outputnya. Menurut 
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Sukirno (2002) negara berkembang dimana setengah dari penduduknya berada 

di sector pertanian justru berpotensi terdapat masalah pengangguran 

tersembunyi. Cara bercocok tanam yang masih tradisional, penggunaan input 

pertanian yang masih sederhana, kurangnya infrastruktur pertanian 

menyebabkan produktivitas sector tersebut masih rendah dan masalah 

kemiskianan yang meluas.  

 Di samping hal tersebut, menurut BPS dalam publikasi keadaan tenaga 

kerja Jawa Timur menyebutkan bahwa pekerja di pertanian didominasi oleh 

pekerja dengan usia 40 hingga 60 tahun ke atas dengan sebagian besar status 

pekerjaan sebagai pekerja bebas dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. 

Sehingga walaupun mereka bekerja mereka akan tetap kesulitan memenuhi 

kebutuhan hidup dasar dengan pendapatan mereka yang relatif kecil. Dengan 

demikian maka sudah jelaslah bahwa pengangguran tidak cukup ditentukan oleh 

pertumbuhan output pertanian, namun lebih kepada kinerja sector ini untuk dapat 

berjalan lebih cepat sehingga memberi kesempatan kerja yang luas.  

 

4.5.2.2 Keterkaitan Sektor Pertanian dengan Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

 Berdasarkan pada temuan di atas yang menyebutkan bahwa sektor 

pertanian tidak mempunyai hubungan yang siginifikan dengan tingkat 

pengangguran terbuka. Fenomena yang terjadi ini berkaitan dengan produktivitas 

tenaga kerja yang berada di sektor pertanian. Berdasarkan pada teori neoklasik 

yang dijelaskan oleh Todaro (2006), karakteristik sektor pertanian sebagai sektor 

tradisional adalah sektor pertanian subsisten yang kelebihan penduduk dan 

ditandai dengan produktifitas marginal tenaga kerja sama dengan nol, hal ini 

merupakan situasi yang disebut sebagai surplus tenaga kerja.  
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 Fungsi produksi sebagaimana yang telah dijabarkan pada teori neoklasik 

disederhanakan menjadi persamaan yang mengasumsikan bahwa produksi 

hanya tergantung pada dua input yaitu modal (K) dan tenaga kerja (L). 

Berdasarkan pada dasar inilah Nicholson (2002) menyebutkan implikasi dari 

hubungan antara input dan output tersebut adalah banyaknya tambahan output 

dapat dihasilkan melalui penambahan satu atau lebih unit input pada proses 

produksinya yang tercermin dari produktivitas fisik marginal. Produktivitas fisik 

marginal ini didefinisikan sebagai tambahan kuantitas output yang dihasilkan 

dengan menambah satu unit input dan dengan menganggap konstan seluruh 

input lainnya.  

 Kecenderungan dari yang muncul adalah produktivitas fisik marginal 

sebuah input akan tergantung pada seberapa banyak input tersebut digunakan. 

Pada tahap awal tambahan pekerja baru akan menyebabkan kenaikan output 

secara nyata. Akan tetapi perolehan manfaat ini akan semakin menurun ketika 

semakin banyak tenaga kerja yang ditambahkan dan jumlah modal yang tetap 

akan menjadi terlalu banyak digunakan. Sehingga dengan demikian maka output 

total mencerminkan produktivitas marginal yang semakin menurun (diminishing 

marginal productivity). Hal inilah yang menjadi ciri khas dari kinerja produksi di 

sektor pertanian.  

 Peningkatan yang terus-menerus dari penyerapan tenaga kerja sektor 

pertanian di SWP Madiun dan sekitarnya  ternyata tidak serta merta meningkatan 

kesejahteraan dan peningkatan produktivitas. Penumpukan tenaga kerja yang 

terserap di sektor pertanian tidak akan tertampung sepenuhnya di sektor 

tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja yang 

berdampak pada penurunan pendapatan yang berimplikasi peningkatan angka 

pengangguran dan perlambatan angka pertumbuhan pertanian. Hal ini sejalan 
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dengan adanya kecenderungan pergeseran structural dimana kelebihan tenaga 

kerja di sektor pertanian akan beralih ke sektor modern yang ternyata masih 

belum dapat menyerap tenaga kerja tersebut. Sehingga kondisi ini justru akan 

menimbulkan dampak pengangguran tidak kentara, urbanisasi, dan 

meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal. 

 Femomena ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur 

perekonomian dimana menurut teori Lewis dalam Todaro (2000) menyebutkan 

bahwa dalam perekonomian yang terbelakang ada dua sektor yaitu sektor 

pertanian dan sektor modern. Sektor pertanian adalah sector tradisional dengan 

marjinal produktivitas tenaga kerjanya nol. Dengan kata lain, apabila tenaga 

kerjanya dikurangi tidak akan mengurangi output dari sector pertanian. Sektor 

modern adalah sektor modern dan output dari sektor ini akan bertambah bila 

tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke sector modern ini. Dalam hal ini 

terjadi pengalihan tenaga kerja, peningkatan output dan perluasan kesempatan 

kerja. Masuknya tenaga kerja ke sektor modern akan meningkatkan produktivitas 

dan meningkatkan output. 

 

4.5.2.3 Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran dan Pengangguran Terbuka 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai kecenderungan 

adanya pergeseran sektoral dari pertanian ke sektor modern, hal di atas 

berkaitan dengan hasil regresi variabel pertumbuhan sektor perdagangan (X2). 

Hasil regresi menunujukkan bahwa pertumbuhan sector perdagangan hotel dan 

restoran signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di SWP Madiun dan 

sekitarnya. Dengan menggunakan uji t, maka diketahui variabel pertumbuhan 

sector perdagangan hotel restoran (X2) mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan 



109 

 

 

bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tingkat 

pengangguran terbuka. Koefisien pertumbuhan sector perdagangan hotel dan 

restoran (X2) berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat pengangguran. 

Koefisien variabel X2 bertanda negatif sebesar 0,447 menunjukkan apabila 

pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran meningkat sebesar 1% maka 

akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 0,44%. Secara 

keseluruhan kedua variabel independen X1 dan X2 berpengaruh negative 

terhadap tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian 

terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini.  

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting 

dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis 

tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu wilayah. 

Perekonomian suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila 

produksi barang dan jasa meningkat dari periode sebelumnya. Berkaitan dengan 

aktivitas produksi barang dan jasa, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak 

pekerja ketika ada peningkatan produksi sehingga bersamaan dengan hal 

tersebut maka kesempatan kerja juga akan mengalami peningkatan dan 

pengangguran akan terserap.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2011) seperti yang 

terdapat pada table 4.32 menunjukkan bahwa elastisitas penyerapan tenaga 

kerja untuk sector perdagangan di SWP Madiun berada di posisi tinggi-sangat 

tinggi sekali dimana nilai elastisitasnya dalam kisaran 0,68 sampai lebih dari 

1,02. Hal ini membuktikan bahwa sector perdagangan mampu menyerap lebih 

banyak tenaga kerja seiring dengan pertumbuhannya yang semakin meningkat. 

Peningkatan pertumbuhan perdagangan dan menekanan tingkat pengangguran 

ini disebabkan karena beberapa kabupatan/kota yang tergabung dalam SWP 
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Madiun sedang menggalakan potensi pariwisata dan lalu lintas jalur 

perhubungan antar provinsi sehingga dengan demikian menjadi kewajiban bagi 

daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan infrstruktur perdagangan untuk terus 

menekan pengangguran. 

 Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyadewi 

(2011) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja sector perdagangan hotel restoran di Provinsi Bali. Hal 

ini berarti bahwa peningkatan nilai PDRB sector perdagangan hotel restoran 

akan diikuti oleh meningkatnya kuantitas penyerapan tenaga kerja dan 

pengurangan tingkat pengangguran di provinsi tersebut. Hasil ini juga didukun 

oleh penelitian Qomariyah (2013) yang menyebutkan bahwa pengangguran dan 

pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang sangat kuat dibuktikan 

dengan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran di Jawa Timur. 

 Dalam kerangka makroekonomi, Hukum Okun menyatakan bahwa ada 

hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan GDP.  Senada dengan 

Hukum Okun, teori Neoklasik menyebutkan bahwa peningkatan PDRB yang 

merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada 

meningkatan penyerapan tenaga kerja. Solow dan Swan mengklasifikasikan 

tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu: akumulasi modal, 

bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini 

terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas per 

kapita meningkat. Marheani dalam Prastyadewi (2011) menyebutkan bahwa 

pada sebuah fungsi produksi secara umum, dengan teknologi dan harga factor 

produksi dianggap konstan, maka permintaan terhadap tenaga kerja akan 

meningkat dengan adanya pertumbuhan ekonomi.   
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Teori Neoklasik diatas sesuai dengan pernyataan Sukirno (2002) bahwa  

para pengusaha memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. 

keuntungan tersebut hanya dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat 

menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, 

maka akan semakin besar barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan 

produksi  yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan 

demikian terdapat hubungan yang erta di antara tingkat pendapatan nasional 

yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan, maka semakin 

tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam 

perekonomian. 

 

4.5.3 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap IPM 

Berdasarkan pada hasil regresi pengaruh pertumbuhan sektor utama yaitu 

sektor pertanian dan sektor perdagangan terhadap IPM menunjukkan bahwa 

pertumbuhan sector pertanian yang ditunjukkan oleh variabel X1 signifikan 

terhadap IPM di SWP Madiun dan sekitarnya. Pengujian ini dilakukan dengan uji 

t, dimana diketahui berdasarkan persamaan regresi diperoleh nilai t untuk 

variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) nilai probabilitasnya adalah sebesar 

0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Oleh karena variabel pertumbuhan 

sector ekonomi (X1) nilai signifikannya lebih besar dari tingkat signifikansi (0,000 

< 0,05) sehingga menolak H0 dan menerima H1. Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap IPM. Koefisien pertumbuhan sector pertanian (X1) bertanda 

positif sebesar 0,607 menujukkan jika pertumbuhan sector pertanian meningkat 

sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebanyak 0,60%.  
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 Hasil regresi juga menunujukkan bahwa pertumbuhan sector 

perdagangan hotel dan restoran signifikan terhadap IPM di SWP Madiun dan 

sekitarnya. Dengan menggunakan uji t, maka diketahui variabel pertumbuhan 

sector perdagangan hotel restoran (X2) mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel IPM. 

Koefisien pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap IPM. Koefisien variabel X2 bertanda positif sebesar 

0,5012 menunjukkan apabila pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran 

meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebanyak 0,50%. Secara 

keseluruhan kedua variabel independen X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap 

tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang 

menjadi landasan dalam penelitian ini. 

 Hasil ini didukung oleh penelitian Yunitasari (2007) yang menggunakan 

variabel pembangunan manusia untuk menganalisis hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. 

Hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah variabel pertumbuhan ekonomi 

yang menggunakan indikator PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan 

dengan pembangunan manusia di Jawa Timur dengan nilai koefisien regresi dari 

variabel PDRB sebesar 0,008 persen. Hubungan positif dan pengaruh yang 

nyata variabel pertumbuhan ekonomi dengan IPM diyakini sebagai implikasi dari 

harus sejalannya pembangunan ekonomi dan pembangunan social. Dengan 

demikian maka pertumbuhan ekonomi dapat memberikan sumbangan secara 

langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan social, begitu pula 

sebaliknya pembangunan social dapat menyumbang langsung terhadap 

pembangunan perekonomian (Yunitasari, 2007). 
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Hal senada juga disampaikan oleh Setyawan dan Hakim (2013) yang 

meneliti tentang indeks pembangunan manusia di Indonesia. Dengan 

menggunakan Error Correction Model (ECM) penelitian ini menemukan bahwa 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh terhadap IPM baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

Berdasarkan pada penghitungan dan hasil regresi Setyawan dan Hakim 

mengungkapkan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap IPM, hal ini 

disebabkan karena peningkatan PDB akan memperbaiki kesejahteraan 

penduduk. IPM dilihat dari dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan 

kualitas hidup masyarakat (Yunitasari dalam Hidayat, 2008). Sehingga dengan 

demikian secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan kata lain semakin tinggi atau baik setiap komponen yang 

menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan 

masyarakat yang lebih baik. Komponen pembentuk IPM seperti yang dibahas 

pada kajian teori merupakan komponen yang terdiri atas indeks harapan hidup, 

indeks daya beli, dan indeks pendidikan. Menurut Yunitasari (2007) hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat dapat dijelaskan 

melalui dua jalur, jalur pertama melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah 

dimana prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya 

pengeluaran mengindikasikan komitmen pemerintah terhadap pembangunan 

manusia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Magetan (2012) jumlah 

masyarakat miskin di Kabupaten Magetan tahun 2012 sebanyak 232.139 jiwa 

dan yang telah mendapat jaminan kesehatan melalui Jamkesmas sebanyak 

123.727 jiwa serta yang mendapat jaminan kesehatan melalui Jamkesda 

sebanyak 108.412 jiwa.  
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IPM mempunyai peran sentral dalam pembangunan ekonomi. Sesuai 

dengan komponen pembentuknya yaitu daya beli, kesehatan, dan pendidikan. 

Komponen pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang 

mendasar. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan 

sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dalam 

mengembangkan kapasitas. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan 

produktivitas, sementara keberhasilan dari pendidikan juga bertumpu pada 

kesehatan yang baik. Oleh karena itu Todaro (2006) menjelaskan bahwa 

kesehatan dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan 

pembangunan yang vital sebagai input dari factor produksi.  

Jalur kedua untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan masyarakat adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. 

Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran 

rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggota 

keluarganya, biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta untuk 

kegiatan lain yang serupa. Kesejahteraan penduduk semakin  meningkat 

ditunjukkan dengan pendapatan penduduk yang meningkat juga. Selama kurun 

waktu 2009 hingga 2012 persentase pengeluaran non makanan Kabupaten 

Madiun menunjukkan angka yang lebih tinggi dari pada pengeluaran untuk 

makanan. Berdasarkan hasil survei SUSENAS 2009-2011, perkembangan 

kesejahteraan penduduk Kabupaten Madiun diukur melalui tingkat pendapatan, 

selama periode 2009-2011 tingkat kesejahteraan penduduk mengalami 

peningkatan seperti yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya tingkat 

pendapatan perkapita maupun pengeluaran perkapita. pendapatan per kapita 

penduduk meningkat dari Rp720.020 pada tahun 2009 menjadi Rp905.900 pada 
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tahun 2011 atau selama tiga tahun terakhir pendapatan per kapita penduduk 

kabupaten madiun meningkat sebesar 25.81 persen. 

Berdasarkan data BPS 2013, pada tahun 2012 sebesar 34,22 persen 

penduduk mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo memiliki pengeluaran 

perkapita sebulan pada rentang 200.000 - 299.999 rupiah. persentase ini 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 

mencapai 37,88 persen. Namun pada rentang pengeluaran yang lebih tinggi 

yaitu 300 ribu ke atas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini 

mengindikasikan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat. Dilihat dari 

jenis pengeluaran yang dikonsumsi, pada tahun 2012 pengeluaran makanan 

hampir seimbang dengan pengeluaran non makanan meski masih lebih besar 

pengeluaran untuk makanan yaitu 51,31 persen untuk pengeluaran makanan 

dan sisanya sebesar 48,69 persen merupakan pengeluaran non makanan. 

bergesernya proporsi konsumsi untuk makanan kepada konsumsi non makanan 

menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain indikator 

pengeluaran per kapita, pengukuran pembangunan manusia dihitung melalui 

komponen yang membentuknya yaitu angka harapan hidup (AHH) dan angka 

melek huruf (AMH). AHH sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam meningkatkan 

derajad kesehatan. Sementara AMH menggambarkan persentase penduduk usia 

15 tahun ke atas yang mampu baca tulis dimana AMH merupakan proksi dari 

pendidikan. Gambaran AHH dan AMH di SWP Madiun terlihat pada table di 

bawah ini, dimana peningkatan yang terjadi pada komponen tersebut diduga 

merupakan implikasi yang positif dari pertumbuhan perekonomian.  
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Tabel 4.16:  Angka Harapan Hidup dan Angka Melek Huruf SWP Madiun dan 
Sekitarnya Tahun 2010-2012 

 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2010 2011 2012 

Pacitan 

Angka Harapan Hidup 

Angka Melek Huruf 

 

71,26 

91,58 

 

71,67 

91,60 

 

 

71,58 

92,44 

 

Ponorogo 

Angka Harapan Hidup-

Angka Melek Huruf 

 

 

69,93 

89,88 

 

 

70,24 

90,45 

 

70,48 

90,60 

Madiun 

Angka Harapan Hidup-

Angka Melek Huruf 

 

 

68,95 

93,92 

 

70,17 

92,74 

 

70,45 

93,75 

Magetan 

Angka Harapan Hidup-

Angka Melek Huruf 

 

 

71,17 

90,53 

 

71,41 

90,89 

 

71,50 

91,93 

Ngawi 

Angka Harapan Hidup-

Angka Melek Huruf 

 

 

62,95 

85,14 

 

70,25 

86,59 

 

70,50 

84,90 

Kota Madiun 

Angka Harapan Hidup 

Angka Melek Huruf 

 

 

71,01 

97,79 

 

71,22 

97,80 

 

71,36 

98,17 

     Sumber: BPS, 2013 

 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut ukuran untuk melihat kualitas 

pembangunan masyarakat adalah melihat dari keadaan konsumsi, kesehatan, 

dan pendidikan. BPS (2013) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan penduduk 

berusia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah lulusan 

setidaknya yang telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Begitu pula halnya 

dengan penduduk yang menempuh pendidikan tingga seperti diploma dan 

pendidikan universitas juga meningkat di SWP Madiun dan sekitarnya. Hal ini 
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membuktikan bahwa naikkan pertumbuhan sektoral akan menginisiasi 

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ini merupakan dampak 

dari kesejahteraan yang semakin meningkat. 

Hal yang sama juga ditunjukkan dari indeks harapan hidup yang 

menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan layanan 

kesehatan dan kualitas gizi yang cukup. Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa 

adanya kondisi yang semakin baik yang diukur melalui salah satu komponen IPM 

yaitu indeks harapan hidup yang meningkat seiring dengan naiknya pertumbuhan 

perekonomian. 

 

Tabel 4.17: Indeks Harapan Hidup SWP Madiun dan Sekitarnya 2009-2011 

Kabupaten/Kota 
Indeks Harapan Hidup 

2009 2010 2011 

Pacitan 76,74 77,10 77,74 

Ponorogo 74,37 74,88 75,65 
Madiun 72,87 73,16 73,62 

Magetan 76,54 76,95 77,28 

Ngawi 74,30 74,85 75,59 

Kota Madiun 76,35 76,69 77,15 
Sumber: Indikator Ekonomi dan Sosial Jawa Timur, 2011 

 

 Tabel tersebut secara ringkas menggambarkan kualitas kehidupan yang 

layak bagi masyarakat di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya. Apabila dirinci 

berdasarkan fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang kesehatan SWP Madiun 

dan sekitarnya juga telah menunjukkan angka yang menggembirakan. Hal 

tersebut berkaitan dengan pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan 

agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara 

mudah, murah dan merata. upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini diantaranya 

dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, balai 

pengobatan dan tenaga medis. Telah menyebarnya jumlah puskesmas dan 
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puskesmas pembantu yang menjangkau daerah terpencil telah mampu 

meningkatkan layanan masyarakat.  Kabupaten Ngawi menunjukkan adanya 

peningkatan sarana kesehatan yang tercermin pada jumlah puskesmas, balai 

pengobatan, dan rumah bersalin milik pemerintah yang ditunjang oleh sarana 

kesehatan milik swasta yang terus meningkat yaitu praktik dokter yang mencapai 

1.117 di tahun 2010 dan praktik bidan yang mencapai 227 praktik. Kabupaten 

Magetan juga menunjang sarana kesehatan terutama dengan kemampuan 

pelayanan gawat darurat yaitu dua buah rumah sakit umum, 3 buah rumah sakit 

khusus, dan puskesmas perawatan yang mencapai 17 unit pada tahun 2012 

(Dinkes Kabupaten Magetan, 2012).  

Berdasarkan sector-sektor utama yang membentuk struktur 

perekonomian wilayah SWP Madiun dan sekitarnya diketahui bahwa pemerintah 

wilayah setempat semakin giat dalam membangun strategi pembangunan yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan 

memacu pertumbuhan sector utama tersebut. Pembangunan sector utama akan 

mendorong tersedianya kesempatan kerja yang berimplikasi pada peningkatan 

dan pemerataan distribusi pendapatan. Peningkatan dan pemerataan distribusi 

pendapatan secara langsung akan mendorong peningkatan taraf hidup yang 

tercermin melalui kesejahteraan masyarakat. 

 Berdasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang 

dikemukakan oleh Aviliani (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

prasyarat tercapainya pembangunan manusia. Dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi akan terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan 

melalui terciptaan kesempatan kerja (Yunitasari, 2009). Sesuai dengan teori 

trickle down effect (penetasan ke bawah), pembangunan lebih ditekankan pada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang 
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berlangsung bersamaan. Dengan demikian maka akan mendongkrak daya beli 

untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Seperti yang telah 

diketahui bahwa daya beli merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. 

 

 Berdasarkan pada pembahasan di atas dapat ditarik benang merah 

bahwa baik sektor pertanian maupun sektor perdagangan yang merupakan 

sektor utama di SWP Madiun dan sekitarnya  harus dapat diupayakan mampu 

berkembang dengan baik. Berdasarkan teori, sektor utama sangat perlu 

mendapat dorongan, dikembangkan, dan disinergikan dengan sektor utama 

lainnya yang terkait. Hal ini berhubungan dengan sebuah sektor dikatakan 

bersinergi apabila pertumbuhan salah satu sektor utama akan mendorong sektor 

lain untuk tumbuh. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan teori Horrod-

Domar menyebutkan bahwa dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi 

wilayah harus adanya usaha untuk mendorong kinerja sektor utama secara 

bersama-sama, karena apabila semua sektor berkemabnga secara seimbang, 

kenaikan produksi suatu sektor akan mampu diserap oleh sektor lainnya. Dengan 

adanya langkah ini maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah 

  

 


